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De Vlaamse Vredesweek2 gaat in 2014 door van 21 september tot en 
met 2 oktober. De Verenigde Naties heeft 21 september uitgeroepen 
als de internationale dag voor de vrede en de Wereldraad van Kerken 
heeft die dag eveneens afgekondigd tot internationale dag van gebed 
voor vrede. Sinds 2007 heeft de Verenigde Naties 2 oktober 
uitgeroepen tot internationale dag van de geweldloosheid en dat naar 
aanleiding van de geboortedag van Mahatma Gandhi. 3 
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De Vredesweek roept op te reageren tegen haatboodschappen en het 
gesprek aan te gaan met diegenen die ze verspreiden. “Neen tegen 
haatboodschappen in de publieke ruimte.” Op die manier sluit de 
Vredesweek aan bij de Europese campagne “No Hate Speech”, of: 
“neen tegen haatboodschappen”.4  
 
Op het programma voorzien we: 

1. Welkom door Luc Claessens, Voorzitter CRVHS en moderator. 
2. Toelichting bij de thematiek van de Vlaamse Vredesweek door 

Olivier Forges, Pax Christi Vlaanderen. 
3. Inleiding door Wim Smit, theoloog en legeraalmoezenier. 
4. In gesprek met de aanwezigen. 
5. Toelichting bij de brochure Vierend en Bezinnend door Jo 

Hanssens, Pax Christi Vlaanderen. Afsluitend gebed. 
 
De invalshoek van Wim Smit vertrekt vanuit de inbreuken op burger- en 
mensenrechten. Sinds de affaire Snowden staat het belang van privacy 
hoog op de (politieke) agenda. Het recht op vrije meningsuiting en het 
recht op persvrijheid staan onder druk. De samenleving ondergaat de 
invloed van een verharde houding. Het legt ook een claim op onze 
toekomst, op de wijze waarop we met elkaar omgaan, en toelaten dat 
met ons wordt omgegaan. We schuiven in de richting van meer 
onverdraagzaamheid. Wantrouwen en vooroordelen zijn onmiskenbaar 
elementen die (kunnen) leiden tot haat. In welke mate kunnen 
haatboodschappen de kop worden ingedrukt zonder de vrije 
meningsuiting in gevaar te brengen. Waar liggen de grenzen? Burgers 
hebben de plicht om een hernieuwde dialoog aan te gaan. 
 
De Open Avond voor het bisdom Antwerpen gaat door op woensdag 10 
september 2014 om 20 h, in lokaal 2, Studiegebouw, Theologisch en 
Pastoraal Centrum. De Avond is een organisatie van de Commissie 
Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping in nauwe 
samenwerking met Pax Christi Vlaanderen, CCV Partner in Christelijk 
Vormingswerk en Kerkwerk Multicultureel Samenleven. 
 
Er zal materiaal en publicaties betreffende de Vredesweek beschikbaar 
zijn. 
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