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skontodialogin aloitti 1950-luvun lopun Israelissa

pieni ryhmä visionäärejä, heidän joukossaan muun muassa
itävaltalaissyntyinen juutalaisfilosofi Martin Buber. Lupaavasta alusta huolimatta uskontojen välinen vuoropuhelu oli vuosikymmeniä myöhemminkin hyvin pienimuotoista toimintaa - tarvittiin lisätukea jo olemassa olevalle aktiviteeteille sekä resursseja uusien jäsenien rekrytointiin.
Tähän tarpeeseen vastasi pieni ryhmä pitkäaikaisia aktivisteja, joka perusti IEA:n kesällä 2001.
Visionamme on alusta asti ollut suvaitsevainen yhteiskunta, jossa erilaisuutta ei ainoastaan hyväksytä vaan aidosti ymmärretään
ja kunnioitetaan. Tätä tarkoitusta edistääksemme pääperiaatteemme
ja tavoitteemme
ovat seuraavat: kaikkien uskontokuntien yhtäläinen edustus; sukupuolten välinen tasa-arvo; mahdollisimman monen potentiaalisen osanottajan tavoittaminen vakaumuksesta, iästä, elämäntavasta tai yhteiskunnallisesta asemasta
riippumatta; useiden hengellisten sekä poliittisten aatteiden edustajien
saaminen mukaan toimintaan; jatkuva
rekrytointi sitoutuneiden aktivistien toimesta; seminaarien
ja muiden vastaavien interaktiivisten menetelmien hyödyntäminen osallistujien asenteisiin sekä näkemyksiin vaikuttamiseksi; jatkuva kehitystyö uusien kohtaamismallien luomiseksi sekä toimintastrategioiden ja ohjelmien säännöllinen evaluointi.

IEA tukee ihmisryhmien rauhanomaista rinnakkaiseloa Pyhässä maassa ja Lähi-idässä kulttuurivaihdon ja
aktiivisen uskontojen välisen vuoropuhelun keinoin.
Emme näe vakaumusta itsessään ongelmana, vaan sen
sijaan mahdollisena ratkaisuna konfliktiin ja väkivaltaan
sekä Israelissa että sen ulkopuolella. Tarkoituksemme ei
ole asettaa uskontoja ja kulttuureja yhteen muottiin, vaan
tarjota jokaiselle turvallinen ja viihtyisä tila, jossa olla
rohkeasti oma
itsensä. IEA:n
toiminnassa on
mukana yli
8 000 osallistujaa eri puolilta
Israelia, minkä
lisäksi IEA tekee arvokasta
yhteistyötä seitsemän palestiinalaistoimijan kanssa. IEA:lla on myös merkittävä rooli
Middle East Abrahamic Forumin työssä yhdessä egyptiläisten, iranilaisten, jordanialaisten, libanonilaisten, palestiinalaisten, tunisialaisten sekä turkkilaisten järjestöjen
kanssa.

Toimintamme
Viikonloppuretriitit
Viikonloppuretriitissä noin 80 eri uskontojen edustajaa
saapuu muutaman päivän mittaiseen, intensiiviseen ja
intiimiin kohtaamiseen. Osallistujat viettävät suurimman
osan ajasta pienryhmissä, joissa jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus sekä ilmaista omia näkemyksiään että kuunnella muiden ajatuksia uskontoon liittyvistä kysymyksistä.
Mielipiteitä jakavia poliittisia kannanottoja vältetään
ryhmähengen ylläpitämiseksi. Läheinen vuorovaikutus
auttaa osallistujia tutustumaan toisiinsa ja siten ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisuutta. Retriittien tarkoituksena on luoda yhteisöllisyyttä ja rohkaista ihmisiä
osallistumaan toimintaan jatkossakin ja siten myötävaikuttaa pysyvän rauhan saavuttamiseen tulevaisuudessa.

Uskontojen väliset kohtaamiset (Interfaith Encounters)
Uskontojen välinen kohtaaminen alkaa yleensä lyhyellä
esitelmällä, jonka jälkeen osallistujille annetaan mahdollisuus keskustella päivän aiheesta ryhmissä sekä käsitellä
vakaumukseen, uskonnon harjoittamiseen ja pyhiin teksteihin liittyviä kysymyksiä eri uskontojen näkökulmasta.
Toimintamallimme luo ja kasvattaa ymmärrystä, hyväksyntää ja kunnioitusta muita uskontoja kohtaan, minkä
lisäksi tapaamiset saavat osallistujan tietoisemmaksi
omasta mailmankatsomuksestaan ja näkemyksistään.
Ympäri Israelia ja Länsirantaa kokoontuu kymmeniä
ryhmiä, jotka järjestävät tapaamisia. Ryhmät muodostavat
omilla alueillaan pieniä rauhanomaista yhteiseloa vaalivia
ja erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä. Nämä ryhmät toimivat malleina laajemmalle yhteiskunnalle, jossa aktivistit pyrkivät rohkaisemaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä
eri ryhmien välillä.
Uskontojen väliset kohtaamiset naisille (Women’s
Interfaith Encounters, WIE)
Näissä kohtaamisissa muslimit, kristityt, druusit sekä
juutalaiset naiset kokoontuvat keskustelemaan heille
tärkeistä aiheista eri uskontojen näkökulmasta. Kohtaamiset antavat osallistujille rohkeutta ja luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisten arvojen sekä jaettujen murheiden kautta. Kuukausittain tapaavat WIE-ryhmät muodostavat jäsenistä ympärilleen luotettavan tukiverkon, joka
on läsnä vaikeinakin aikoina.
Uskontojen väliset kohtaamiset nuorille (Youth
Interfaith Encounter, YIE)
YIE-ryhmät tarjoavat nuorille tilan oppia kunnioittamaan
erilaisuutta, kehittää itseään sekä luoda arvokkaita, läpi
elämän kestäviä ihmissuhteita. Aktiiviset nuorisoryhmämme toimivat Jerusalemissa ja Tel Avivissa, mutta suunnittelemme parhaillamme uusia ryhmiä muun muassa Haifaan ja Be’er Shebaan.

Israelin ja Palestiinan välinen dialogi
IEA järjestää säännöllisesti tapaamisia ja konferensseja
yhteistyössä palestiinalaisjärjestöjen kanssa, tavoitteenaan
ajaa rauhaa Israelin ja Palestiinan
kansojen välillä.
Uskontojen välinen, ei-poliittinen
lähestymistapamme mahdollistaa
laajan toiminnan
lukuisten poliittisten aatteiden
kannattajien parissa, minkä ansiosta pystymme tehokkaasti
auttamaan yhteisöjä vuorovaikutuksessa muiden ryhmien
kanssa.

MISSIO

Interfaith Encounter Association tukee
ihmisryhmien rauhanomaista rinnakkaiseloa
Pyhässä maassa ja Lähi-idässä kulttuurivaihdon
ja aktiivisen uskontojen välisen vuoropuhelun
keinoin. Emme näe uskontoa itsessään
ongelmana, vaan sen sijaan mahdollisena
ratkaisuna konfliktiin ja väkivaltaan Israelissa ja
sen ulkopuolella. Tarkoituksemme ei ole asettaa
uskontoja ja perinteitä yhteen muottiin, vaan
tarjota jokaiselle turvallinen ja viihtyisä tila,
jossa olla rohkeasti oma itsensä.

Middle East Abrahamic Forum
Tämän yhteisön tavoitteena on kehittää kulttuurien
välistä ymmärrystä sekä molemminpuolista kunnioitusta ja siten
edistää rauhaa
Lähi-idän abrahamilaisten uskontojen edustajien keskuudessa. Foorumin
vuosittainen
konferenssi tuo
muslimeja, kristittyjä, juutalaisia ja druuseja keskustelemaan nykyisistä ja tulevista alueellisista projekteista, joilla tuetaan paikallisten yhteisöjen harmonista
rinnakkaiseloa.

TUE MEITÄ!
Lahjoitustavat
· Tukija
· Sponsori (maininta vuosikertomuksessa)
· Lahjoittaja (maininta vuosikertomuksen alussa)

45€
150€
500 €

Auttaaksesi työtämme, voit lähettää shekin vastaanottajalle “INTERFAITH ENCOUNTER
ASSOCIATION” osoitteeseen 2 HaSoreg Steet,
P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel.
Halutessasi voit myös tehdä verovapaan lahjoituksen
Yhdysvaltain yhteistyökumppanillemme käyttäen osoitetta Friends of Interfaith Encounter Association, 832
Lathrop Ave., Forest Park, IL 60130-2039, USA.

Liity sähköpostilistallemme lähettämällä tyhjä viesti
osoitteeseen iea-reports-subscribe@yahoogroups.com. Saat
viikoittaisen päivityksen toiminnastamme!

THE INTERFAITH
ENCOUNTER
ASSOCIATION

Lisäksi otamme mielellämme vastaan lahjoituksia tur
vallisessa verkkomaksupalvelussa kotisivuillamme
www.interfaith-encounter.org.

YHTEYSTIEDOT
Puhelin: +972-2-6510520
Faksi: +972-2-6510557
Sähköposti: office@interfaith-encounter.org
Osoite: 2 HaSoreg Street, P.O.Box 3814, Jerusalem
91037, Israel
Kotisivut: www.interfaith-encounter.org

