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Excellentie, 

 

 

Het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland is een door kerken en 

Joodse organisaties in het leven geroepen dialoogorganisatie, aangesloten bij het in-

ternationale netwerk van de International Council of Christians and Jews. Het OJEC 

vraagt uw aandacht voor het volgende.  
 

Velen in Nederland en daarbuiten zijn getroffen door de recente beelden van vluch-

telingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië en Irak. Mannen en vrouwen, ouderen en 

kleine kinderen; wanhopige mensen die de dood vinden in een afgesloten vrachtwa-

gen, anderen die verdrinken in, of aanspoelen uit de Middellandse Zee.  

 

Het vluchtelingenvraagstuk is een testcase, niet alleen voor de Nederlandse politiek, 

maar ook voor Nederland als beschaafd land met een bijzondere voorbeeldfunctie 

binnen Europa. Het OJEC put haar inspiratie uit, en laat zich leiden door, de kern-

waarden van de joods-christelijke cultuur zoals barmhartigheid, zorg voor de naaste 

en een fatsoenlijke bejegening van vluchtelingen en ontheemden. 

 

Grote vraagstukken als oorlog, religieus extremisme en sektarisme, kunnen gemak-

kelijk leiden tot moedeloosheid. Naast de overweldigende steun in de samenleving 

voor de opvang van vluchtelingen horen wij ook bittere geluiden. Burgers en een 



enkele politicus die deze mensen terug willen sturen naar een ongewisse bestem-

ming, één en ander gelardeerd met haatdragende en haat verspreidende retoriek, 

met name via sociale media. 

 

Het is hoopgevend als regeringsleiders, zoals onlangs de Duitse bondskanselier 

Merkel en de Franse president Hollande, pal staan voor een humanitair vluchtelin-

genbeleid. Dit heeft een niet te onderschatten uitstraling.  

 

Het OJEC doet een beroep op u, als onze premier, deze positieve geluiden te onder-

steunen en met uw regering, in het licht van onze kernwaarden, te blijven zoeken 

naar en zich in te zetten voor humanitaire oplossingen.  

 

Het OJEC signaleert tegelijkertijd bezorgdheid, onder meer bij de eigen achterban, 

over toenemende spanningen tussen etnische en religieuze groepen, agressie die zich 

tegen Joden en andere minderheden richt.  

 

Het OJEC is een dialoogorganisatie. In dat licht pleit het OJEC voor een multiculture-

le samenleving waarin burgers elkaars identiteit respecteren vanuit gedeelde, histo-

risch gegroeide en maatschappelijk verankerde kernwaarden. Het OJEC ziet het als 

haar kerntaak om genoemde problematiek te agenderen en te analyseren en zo bij te 

dragen aan het publieke debat.  

 

De overheid roepen wij op om, in het licht van alle dramatische gebeurtenissen, een 

heldere visie te ontwikkelen op een multiculturele samenleving anno 2015.  

 

 
Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

ds. P.F. Goedendorp, 

voorzitter OJEC.  

 


