HOE KUNNEN RELIGIES en LEVENSBESCHOUWINGEN
ELK en ook SAMEN OPKOMEN TEGEN COVID19?

Ter inleiding
Een pandemie is een grote uitdaging voor een samenleving. Uit de geschiedenis blijkt dat telkens een pandemie opduikt - burgers en overheden op zoek gaan naar het beste
antwoord. Er zijn burgers – van welke overtuiging ook – die zonder aarzelen de
veiligheidsvoorschriften volgen en de aangereikte oplossingen aannemen. Anderen – even
divers van overtuiging of achtergrond – twijfelen. Een kleine groep wil er bewust niet aan
meedoen. Zij vindt de voorgestelde maatregelen om erger te voorkomen niet nodig of zelfs
gevaarlijk. Zo is dat ook tijdens de huidige COVID19-pandemie die ons voorlopig nog in haar
greep heeft.
Onze aandacht en zorg moet in tijden van een pandemie uitgaan naar alle burgers. Het
helpt ons niet om de ene groep tegen de andere op te zetten. Wat telt is de
volksgezondheid. Onze energie moet daar naartoe gaan, goed wetend dat er bepaalde
stemmen zijn die elke info en elk aanbod van de overheid in twijfel trekken.
ORBIT wil iedereen aan boord om deze pandemie en alles wat ze veroorzaakt terug te
dringen. We vertrekken van de overtuiging dat dat het beste is voor ons allemaal. We nemen
aan dat we minstens dat doel kunnen delen. Alle gemeenschappen zijn daarin een
belangrijke tussenschakel naar de bevolking.
We zijn niet blind voor reële angsten. Sommige van die angsten worden niet altijd helder
verwoord. Het is echter duidelijk dat angsten ontstaan uit gebrek aan kennis of dat ze soms
aangepraat worden door medeburgers die ons in hun greep willen houden of krijgen. In
tijden van onzekerheid krijgen de luidste roepers nogal eens de meeste aandacht. En in
tijden van angst krijgen de wildste geruchten soms een aura van waarheid, ook al worden ze
door niets onderbouwd.
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Om iedereen te bereiken met goede preventiemaatregelen en om gebruik te maken van de
vaccins, moeten we als samenleving alle zeilen bijzetten. Allerhande netwerken moeten
aangesproken worden om het coronavirus te bestrijden en de volksgezondheid te
ondersteunen. Er zijn daartoe al verschillende initiatieven genomen.
ORBIT wil jullie als één van de lokale levensbeschouwelijke en religieuze groepen mee
mobiliseren om actief betrokken te geraken in de preventie- en vaccinatiecampagnes in de
Vlaamse centrumsteden. Als we dat samen doen, dan heeft dat nog meer impact. Want
jullie zijn stuk voor stuk levenskrachtige netwerken met een groot bereik en jullie zijn ook
maatschappelijk zeer aanwezig. Daarnaast zorgen jullie mee voor het welzijn en gezondheid
van de bevolking, meestal voor iedereen en ook bij jullie eigen achterban. Jullie
gemeenschap moet niet degene zijn die anderen overtuigt, maar kan wel de omgeving
aanmoedigen om een gefundeerde keuze te maken.

Wat wordt het plan?
Met enkele suggesties willen we jullie als erkende en niet-erkende levensbeschouwingen
stimuleren om lokaal aan de slag te gaan in de centrumsteden en andere gemeenten.
Dit zijn elementen voor een lokaal stappenplan:
1. Bepaal wie de contactpersoon is voor jouw lokale groep inzake de coronacrisis. Zij of
hij kan dan de brugfiguur zijn naar jouw groep en naar externe partners. Kies voor
iemand die overtuigd is van de nood en die wat tijd en ruimte kan maken voor die
taak tot het najaar van 2021.
2. Stel een lijst samen met alle vragen en bezorgdheden van de leden van je groep
over de coronapreventie en de vaccinatie. Dat geeft een duidelijk zicht op de
initiatieven die nodig zijn.
3. Vul die lijst ook aan met enkele constructieve voorstellen om de preventie- en
vaccinatiebereidheid op korte termijn te versterken.
4. Het is in elk geval wenselijk dat mensen met vragen en angst beluisterd worden. Het is
niet de bedoeling dat deze mensen worden afgewimpeld. Elke persoon die met een
gerust gemoed meedoet aan preventie en vaccinatie is een goede ambassadeur
om resultaat te boeken. Investeer in de dialoog vanuit empathie en vanuit informatie
die je zelf bestudeerde.
5. Als de stad of gemeente vraagt om samen te werken voor de preventie en
vaccinatie, ga er op in. In een aantal steden en gemeenten is die samenwerking er
al. In andere kan die nog versterkt of geactiveerd worden. Je kan bijvoorbeeld
vrijwilligers stimuleren om mee te werken in een vaccinatiecentrum. Heb je daar
vragen over, leg die voor aan onze projectmedewerkers die de stand van zaken
bijhouden. Zij willen ook de lokale samenwerking stimuleren in de centrumsteden. Het
is immers de bedoeling dat er in elke centrumstad in Vlaanderen een lokaal actieplan
met de religieuze en levensbeschouwelijke groepen tot stand komt. Je leest daar ook
meer over op onze website.
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6. Ga in je eigen gemeenschap of groep op zoek naar artsen, medisch geschoolden,
eerstelijnszonewerkers en specialisten die voluit achter goede preventie staan en
vaccineren een must vinden. Vraag hen of zij aanspreekbaar zijn om aan één of
ander initiatief (online of niet) mee te werken. Vraag ook bij je lokaal bestuur wie er
vanuit expertise mee kan werken aan een informatiesessie voor jouw eigen
achterban.
7. Bestel meteen het gratis materiaal van de Vlaamse overheid. Je kan daarvoor
beroep doen op je de regionale LOGO voor jouw gemeente. Je vindt de info hier:
https://www.vlaamse-logos.be/ Kies daar eerst de juiste LOGO van je regio. Er zijn
affiches, folders en buttons voor de brede bevolking. Voeg indien nodig specifieke
informatie voor jouw eigen gemeenschap toe.
8. Je kan informatie gebruiken die beschikbaar is in bijna 30 talen (in spreektaal,
beeldtaal, geluidsfragmenten en filmpjes) over preventie en vaccinatie. Je kan die
downloaden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering:
Coronavirus: meertalige informatie - Agentschap Integratie en Inburgering (integratieinburgering.be). Je kan de folders zelf afdrukken voor je leden of vragen aan een
gemeentelijke administratie of zij dat eventueel kunnen doen, of al beschikbaar
hebben. Ook www.watwat.be heeft veeltalige informatie voorhanden.
9. We raden sterk aan om je eigen (sociale) mediakanalen te gebruiken om deze
informatie te verspreiden. Denk aan een bijzonder bericht op de website of facebook
van je groep. Als je een magazine, nieuwsbrief of weekblad uitgeeft, zet ook daar
een afbeelding van affiches en publiceer de informatie. ORBIT heeft ook een
campagnelogo per centrumstad. Je kan dat bij ons opvragen.
10. Het is van belang dat de verantwoordelijken van je lokale gemeenschap of groep
laten horen en zien dat ze achter preventie en vaccinatie om corona te stoppen. Dat
kan door: een toespraak tijdens een online vergadering, activiteit of viering; een
artikel in het ledenblad; een foto ter gelegenheid van de persoonlijke vaccinatie;
deelname aan een debat met vertegenwoordigers van andere religies en
levensbeschouwingen,… Ondertussen de Vlaamse Overheid vertegenwoordigers van
erkende erediensten en levensbeschouwingen gevraagd om de
vaccinatiecampagne te steunen. Je vindt hun boodschappen op deze webpagina:
Vaccinatie COVID-19: levensbeschouwingen | Koepelwebsite ABB (vlaanderen.be).
Meer info en contact: Rita van Nierop rita@orbitvzw.be / 0470183435
Wie zijn de erkende en niet-erkende levensbeschouwingen en religies in Vlaanderen?
België kent zeven erkende religies en levensbeschouwingen: het rooms-katholicisme, het
protestantisme samen met de evangelische, het anglicanisme, de orthodoxie, de
vrijzinnigheid, de islam en het jodendom. Het boeddhisme zal nog tijdens de huidige
legislatuur erkend worden.
Erkenning van de religie of levensbeschouwing betekent niet automatisch dat alle lokale
gemeenschappen erkend zijn. Elke gemeenschap moet daarvoor een procedure doorlopen.
Naast de erkende tradities, zijn er nog heel wat andere tradities in België aanwezig,
waaronder het sikhisme, hindoeïsme en de bahá’í.
Lees op onze website ook de nota: Tips en tricks voor centrumsteden en gemeenten.
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