
s

ken in de levensomstandigheden en de belevingswereld vanweemdelingen, vluchtelingen, mensen zonder werk of inkomen, mensen met

in hun schoenen stoncl?

een andere cultuur en een and ere religie. Hoe zouje zelfreageren wanneerje

3 SteI wagen, telkens opnieuw. wat is de achtergrond van een bestaand conflict?Is er sprake van onrecht en ongelijkheid? Is er een probleem mede door ons toe-doen? Hebben onze critici niet een beetje gelijk? Vraag door. Accepteer geen
, 

dooddoeners of zogenaamde vanzelfspretàaireaen. 
1...14 teg je er niet bij neer dat er grenzen ,rin-a.."preer grenzen noch mure,, nocheen de,ken in eilandtermen. we zgn a1len van erkaar aftrankelijk in deze wererd.onze veiligheid is ermee gediend clat anderen zich cloor on, .ri"t bedreigd voelen.Denk inclusief. Sluit niemand uit. De anderen horen er echt bij.5 Verdeetje tijd en aancracht anders. nesteedle djd croor te rezen, te reren, te ruiste_ren en rond te kijken. Lees over de situatie erders in de wereld. Leer. van de erva-

;ïïïïa:l""r1i"lingen 
in ons midden. Luisrer naar de verhaten over de angs_

l<unt doe,. 
over onrecht hun aangedaan. §k roncl om te zien wat je zelf

6 Als je hebt rondgekeken, voer da, actie door je stem te verheffen. weerspreek an-tisemitische uitlatingen en platte en dornrne taar over de Islam. Toon dat je geendiscriminatie wenst te accepteren. Ga een open gesprek aan en respecteer anders-denkenden door hun opvattingen serieus ," .ra-", en met argumenten te weer_spreken, 
'iet 

met verclachtmakingen of generarisaties. Maak d"at er naar je geluis-
_ 

terd wordt door jezelf goed te document-eren.
7 Gebruik je eigen vrijheicl goed. vrijheid i, .ri"t t 

"tr"tfde ars het recht te doen enlaten wat je wilt. vrijheid is evenmin het recht om de vrijheid van anderen in teperken, hen te beledigen ofte vernederen. De eigen vrijheid inperken ten behoe-ve van de vrijheid van de ancler en van de corlectieve vlijheid, dat geldt niet al-leen voor de internationale rechtsorde, maar ook binnen ons eigen land. Vrijheidwordt pas glenzel00s wannee,je de eigen vrijheid beperkt en haar inzet voor devrijheid van de ander,
8 Ten slotte: Laatje niet op d,e kop zitten doorje eigen vrees ofcloor een onbestemdgevoel dat het mis gaat in de wereld. Het gurt niet mis. vrdheid, recht en veilig-heid komen ,iet van buitenaf. zij zljnheiresultaat van mensenhanden. Het gaatpas mis wanneer je je tot toekijken beperkt.

Frogment 
-uit 

viJf Mei lezing. Dom, Un echt, 5 Mei 2007. Jan Pronk
L.)e hele leksl ís le vinden op www.4tnitnei.nl.
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