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UITNODIGING 
 

Dit jaar besteedt Religies voor Vrede uitgebreid aandacht aan de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens die op 10 december 1948 werd aangenomen door de VN.  
Om dit 75-jarig jubileum kracht bij te zetten is er elke derde donderdag van de maand een 
Zoombijeenkomst waarin we facetten van de Verklaring en haar werking en invloed belichten.  
  
In het eerste kwartaal kijken we achtereenvolgens naar de voorgeschiedenis (19 januari), de 
directe aanleiding en noodzaak in 1948 (16 februari) en de invloed en werking van de 
Verklaring (16 maart). Op 20 april en 19 mei staan we dan stil bij de niet westerse kijk op 
mensenrechten en hoe met name in Afrika en Azië naar dit sleuteldocument wordt gekeken. 
Elke sessie is los te volgen en komt steeds met leessuggesties op de website van Religies 
voor Vrede Nederland.  
 
Datum: donderdag 19 januari 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Aanmelden voor de zoomlink: rvv.communicatie@gmail.com 
  
De sessies zijn steeds van 19.30 tot 21.30. Inschrijven kan op rvv.communicatie@gmail.com. 
In het eerste deel van de avond zetten we het thema uit en daarna openen we de vloer voor 
open en eerlijke discussie. Het gaat daarbij om gedachtewisseling en niet om het scoren van 
punten of het berijden van stokpaardjes.  
We zijn ons heel bewust dat er een postkoloniaal aspect is en dat de Verklaring ook een 
belangrijk deel is van de slavernijdiscussie. Juist daarom zijn de twee sessies op 20 april en 
19 mei ingeruimd.  
  
De Verklaring is een heel volwassen document in de lange reis die de mensheid aflegt naar 
gelijkheid, harmonie en vrede. We proberen met en door gesprek daar nieuw en verhelderend 
licht op te schijnen. Uw plek is beschikbaar. Ik zie uit naar uw aanmelding.  
  
Namens het bestuur van Religies voor Vrede Nederland, 
  
Izzy Mansour 
 

 


