T

værreligiøs dialog blev etableret i Israel i
slutnignen af 1950´erne af en lille visionær skare
der inkluderede Martin Buber og andre. Mere end
fyrre år senere så man at på trods af flere årtier med
prisværdige tværreligiøse aktiviteter, at kun en ekstremt
begrænseet gruppe af individer var seriøst engageret i
egentlig dialog. Der var tiltrængt brug for at supplere den
eksisterende tværreligiøse indsats, tiltrække større grupper
af folk ind i cirklen af tværreligiøs dialog og bredere
implementere tværreligiøse møder der vedvarende kan
påvirke opfattelsen af hinanden hos den enkelte.
I lyset af ovensåtende erkendelse, dannede en gruppe af
engagerede tværreligiøse mennesker i sommeren 2001,
“Interfaith Encounter Association (IEA).
Vores vision er et samfund hvor anderledssheden hos den
anden ikke bare tolereres, men virkelig bliver respekteret
og forstået.
IEA er bygget på følgende principper og mål: Ligelig
fordelt repræsentation af forskellige trosretninger, ligelig
fordeling af mænd og kvinder og en plads til individer
uanset religion, aldersgruppe, måde at leve på og plads i
samfundet. En plads til alle på tværs af det
religiøst/sekulære og politiske spektrum. Fortsat
rekruttering af aktive deltagere, implementering af
tværreligiøse programmer der vedvarende ændrer
opfattelse og attitude hos den enkelte, så som
længerevarende seminarer og løbende studiegrupper.
Fortsat udvikling af nye modeller for tværreligiøse møder
og løbende evaluering af alle strategier og programmer.
IEA er dedikeret til at promovere ægte og vedvarende
sameksistens gennem aktiv og tværreligiøs dialog. Vi
mener, at i stedet for at være årsagen til problemer, så kan
og burde religion være en kilde til løsningen på konflikter i
regionen og andre steder. Vi tror ikke på en
sammenblanding af alle traditioner i en udifferentieret
masse, men på at fremkomsten af et forum hvor alle er
velkomne og kan føle sig sikre og tilpas er vejen frem. Alle
skal fuldt ud være den de er med deres religion, uden at
lægge bånd på sig selv. IEA har mere end 8.000 tilknyttede
fra alle lag og retninger af befolkningen i Israel. Ud over
det samarbejder IEA med syv Palæstinensiske
organisationer på tværs af det palæstinensiske samfund. I
Mellemøsten spiller IEA en stor rolle i “Middle East
Abrahamic Forum”, sammen med organisationer i
Egypten, Jordan, Libanon, Det Palæstenensiske Selvstyre,
Tunesien og Tyrkiet

Nogle af vores nuværende aktiviteter:
•
Weekend ophold
Omkring firs deltagere, på tværs af religiøs overbevisning
mødes i to eller tre dage til intensive og
grænseoverskridende møder med hinanden. Deltagerne
tilbringer det meste af
tiden i små grupper,
hvor alle får mulighed
for at udtrykke deres
mening og lytte til
andres
vedrørende
religiøse emner, der
undgår at lægge fokus
på følsomme politiske
emner. Gennem denne
intensive og intime form for aktivititet, der lærer man
modparten at kende på et dybere plan, så man fuldt ud kan
forstå og respektere den andens måde at leve på.
Aktiviterne gennem dagene forsøger at skabe opfattelsen af
et fælles samfund og opfordrer til opfølgende aktiviteter
der kan sikre en vedvarende forståelse og accept af
hinaden.
• Tværreligiøse Møder
Dedikeret til fokus på et enkelt tema åbner hver
session med en kort præsentation efterfulgt af både
undersøgelse og diskussion af trosopfattelser, praksis og
hellige tekster hos de respektive repræsenterede religioner.
Tværreligiøse studier bliver et middel til at forstå,
accepetere
og
respektere hinanden
og en måde hvorpå
man kan uddybe
kendskabet til ens
egen religion. De
fleste af møderne er
organiseret indenfor
rammerne
af
snesevis
af
igangværende grupper for tværreligiøse møder i hele landet
– fra Galilæa til Eilat. Disse grupper udvikler sig til “minisamfund” med harmonisk sameksistens der respekterer det
unikke ved hver enkel gruppering. De tjener som modeller

for større grupper og dermed udvikles de ønskede
tværreligiøse aktiviteter.
•
Tværreligiøse møder for Kvinder (WIE)
Muslimske, Kristne, Drusiske og Jødiske kvinder studerer
sammen emner med relevans for kvinder set fra det
synspunkt de forskellige religioner hævder. Disse møder er
et middel til at
styrke kendskabet
til deres fælles
værdier
og
udfordringer blandt
kvinder. Gennem
månedlige møder,
fælles fejring af
religiøse helligdage
og konferencer, skaber WIE et helle for tillid, harmoni og
støtte gennem svære tider.
• Tværreligiøse møder for Unge (YIE)
I stil med WIE for kvinder, så er YIE designet for at
skabe et rum til de specielle dynamikker blandt unge.
Samtidig er det et middel til at involvere unge i
tværreligiøse processer og bidrage med deres unikke input.
Vi afholder i øjeblikket løbende møder i Jerusalem og Tel
Aviv. Flere grupper er planlag til opstart i Haifa, Be´er
Sheva samt flere steder.
•
Israelsk-Palæstinensisk Dialog og Møde
Vi afholder løbende tværreligiøse møder og konferencer i
samarbejde med Palæstinensiske organisationer, med det
formål at skabe vedvarende fred mellem de to nationer på
et
græsrodsniveau.
Fordi vi arbejder
efter en tværreligiøs
apolitisk
fremgangsmåde, er vi
i processen i stand til
at
engagere
mennesker fra alle
dele af samfundet og
skabe vedvarende relationer mellem de forskellige
grupperinger.

•
“The Middle East Abrahamic Forum”
Et forum for folk og grupper af de Abrahamske traditioner
i Mellemøsten til at
støtte tværkulturel
forståelse
og
gensidig respekt. Et
brugbart redkab til
fredsopbygning i
Mellemøsten. En
årlig
konference
afholdes bestående
af Muslimer, Jøder,
Kristne og Drusere
der mødes for at konsolidere og planlægge fællesarbejde
der støtter accept og forståelse i og mellem deres lokale
samfund og for at planlægge og promovere yderligere
regionale programmer.
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Støt IEA...
Skriv efter mere information om IEA
Kom på vores mailliste:
• Fra Israel (få en invitation og information om
vores arrangementer på engelsk) :
iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com
• I resten af verden (information på engelsk om
aktiviteter blandt samaarbejdsgrupper) iea-reportssubscribe@yahoogroups.com

• Medlem
45 €
• Sponsor 150 €
Dit navn bliver nævnt i den årlige rapport
• Donor
500 €
Dit navn bliver nævnt i begyndelsen af den årlige
rapport

... send en check til:
INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION
P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel

Kontakt:
E-mail: office@interfaithencounter.org
Adresse: P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel
Tel.:
+972-2-6510520
Fax:
+972-2-6510557
Læs mere om os på vores hjemmeside(på engelsk):

www.interfaith-encounter.org

