
	

  

              
     

Vredesverklaring Haarlem 

 
Namens alle vertegenwoordigde partijen, actieve religies en levensbeschouwingen, politieke, als andere mede 
standers in Haarlem, zeggen we door middel van de ondertekening van dit convenant dit: “dat wij hier in 
Haarlem elke vorm van geweld afwijzen.” Wij roepen op tot een vreedzaam en respectvol samenleven. Dat is de 
basis, niet alleen van onze diverse religieuze tradities maar ook hoe wij met elkaar om willen gaan. De sleutel 
daartoe is open staan voor en nieuwsgierig zijn naar anderen als ook elkaar aanspreken op oordelen en 
onverdraagzaamheid. Hoe doe je dat? Kunnen we conflicten voorkomen en tegengaan?  
 
Voor de huidige, gewelddadige ontwikkelingen in het Midden-Oosten bestaat ons inziens geen enkele religieuze 
rechtvaardiging. Dat geldt voor gewelddadige conflicten waar dan ook. Noch de Bijbel, noch de Koran, noch de 
Thora roept op tot geweld. Toch lijken de conflicten te worden geprojecteerd op de religieuze gemeenschappen 
in Europa, ook in Nederland. 
 
Wij maken ons hierover zorgen en streven ernaar dat conflicten elders in de wereld niet tot problemen leiden in 
Haarlem. Religie, levensbeschouwing en politieke drijfveren zijn voor ons een bron van inspiratie in plaats van 
een reden tot ruzie en conflict. In onze diverse gemeenschappen staat liefde voor de medemens centraal.                           
Wij benadrukken dat de ene groep niet de waarheid kan claimen ten koste van een andere groep.                            
Onze tradities hebben gemeenschappelijke wortels en zijn slechts verschillende routes naar hetzelfde doel: 
vreedzaam en respectvol samenleven. 
 
Met deze gemeenschappelijke vredesverklaring nodigen wij de mensen in de stad Haarlem uit om open en 
nieuwsgierig naar elkaar te zijn. Dat geldt voor buren, collega's, kinderen en leerkrachten, studiegenoten en wie 
je ook maar tegenkomt op de werkvloer, in sportclubs, winkels, horeca of gewoon op straat. Leer elkaar kennen, 
laat je verrassen door de verschillen en verbaas je over de overeenkomsten. Zo ontstaat waardering en respect. 
 
Wij roepen Haarlemmers op om elkaar aan te spreken op (voor)oordelen en onverdraagzaamheid, zeker als het 
leidt tot gewelddadig gedrag. Wij roepen alle religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, politieke 
vertegenwoordigers en andere betrokken partijen in Haarlem op om deze verklaring te steunen. Door deze 
vredesverklaring te ondertekenen, door de boodschap te verspreiden en uit te dragen.   
 
Wij bieden deze verklaring aan de burgemeester van Haarlem aan met het verzoek ons in woord en daad te 
steunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


