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Trouw bereikt dagelijks een half miljoen Nederlanders. Sluit u aan bij onze
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Raad van Kerken noemt omgang politiek
met godsdienst onbeholpen
VAN ONZE REDACTIE RELIGIE & FILOSOFIE 15 september 2011, 0:00

De raad, een samenwerkingsverband van een groot deel van de
Nederlandse kerken, pleit voor een ontspannen omgang tussen kerk en
overheid. De brief loopt vooruit op een rondetafelgesprek van de
kerken met de Kamercommissie voor binnenlandse zaken. Dat gesprek
vindt vandaag plaats.

Feedback

De Nederlandse politiek gaat nog steeds 'onbeholpen' om met
godsdienst. Het parlement moet religie in het publieke domein
respecteren en faciliteren. Dat schrijft de Raad van Kerken in
Nederland in een brief aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Discussies over bijvoorbeeld zondagsrust en ritueel slachten leiden in
politieke en religieuze kringen nogal eens tot haastige en emotionele
reacties, vindt de raad. Bovendien staat levensbeschouwing in de media
onder druk. De brief doelt daarbij op de aangekondigde bezuiniging op
de RKK en de Ikon. Die omroepen moeten in 2015 een kostenbesparing
van 13 miljoen hebben doorgevoerd.
"Godsdienst is niet alleen een privé-aangelegenheid. We vragen om
erkenning van de religieuze dimensie die aanwezig is bij vele burgers en
die daarmee tegelijk een relevante rol speelt in het publieke domein."
Als de maatschappij haar religieuze dimensie erkent, kan religie volgens
de raad een 'gepaste en dienende rol' krijgen. Godsdienst kan dan een
rol spelen bij bijvoorbeeld nationale herdenkingen.
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De kerken hekelen het huidige politieke klimaat. De raad is niet blij
met 'de verruwing van taalgebruik en omgangsvormen die zich (...) tot
in de maatschappelijke debatten in vergaderruimten van onze
volksvertegenwoordiging heeft verspreid'.

Volgens scriba (secretaris-generaal) Arjan Plaisier van de Protestantse
Kerk in Nederland - een van de grootste participanten in de Raad van
Kerken - moeten politici zo wijs zijn te erkennen dat de kerk leeft
vanuit haar eigen gezag en niet onderworpen is aan staatsgezag. Dat
schrijft Plaisier, die vandaag aanzit bij gesprek met de Kamerleden, in
een bijdrage op Podium, de opiniepagina van Trouw.
"Wij leven in een democratische rechtsstaat", aldus Plaisier. "Als kerk
ondersteunen we dat van harte. Concreet betekent dit dat de regering
steunt op een meerderheid. Dat is nog wat anders dan dat een regering
slechts uitvoering geeft aan de wil van de meerderheid. Juist in een
rechtsstaat zal een regering recht doen aan minderheden. Het recht
beschermt bij uitstek de minderheden. Ook religieuze minderheden. Zo
niet, dan ontstaat de dictatuur van de meerderheid."

Feedback

Niet alleen politici gaan onbeholpen met religie om, vindt de
koepelorganisatie. Kerken lijken op hun beurt soms ook onbeholpen
met de politiek om te gaan. In de samenleving mogen er wat de raad
betreft 'kritische vragen klinken over kerken en religie'.

PODIUM 21
'Religie mag niet gedwongen worden zich aan te passen'
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