
Gevraagd: codes voor tolerantie en respect!

Het is de speciale en persoonlijke verantwoordelijkheid van de hedendaagse wereldleiders om, zowel in 

eigen land als in het zogenoemde global village, vrede, tolerantie en respect te stimuleren.

dr. Hubertus Hoffmann

MAATSCHAPPIJ

Z

hubertushoffmann@speakersacademy.eu

Zonder tolerantie en respect is er 
geen vrede. Tolerantie en respect 
vormen de levensaders van vreedzame 
coëxistentie en zijn cruciale elementen 
van een vredesproces dat is gebaseerd op 
aantrekkingskracht en coöptatie in plaats 
van militaire of economische dreiging.  Of, 
zoals de Amerikaanse filosoof Eric Hoffer 
ooit zei: ‘De oorlog is niet gewonnen 
voordat de verslagen vijand een vriend is 
geworden’. De Duitse filosoof Immanuel 
Kant schreef: ‘Vrede tussen mannen en 
vrouwen is geen natuurlijke toestand, 
vrede moet eerst worden bereikt’.

De gerespecteerde Profeet Mohammed 
wilde, meer dan 1.300 jaar geleden, vrede 
brengen aan de verschillende stammen in 
Mekka en op het Arabisch schiereiland. 
Zijn belangrijkste doel was het creëren 
van een betere maatschappij, waarin 
compassie voor en gehoorzaamheid 
aan God (din), verdraagzaamheid en 
zelfbeheersing (hilm) de boventoon 
voeren en die negatieve krachten als 
onwetendheid (jahiliyyah) en wraak 
reduceert. Onze World Security Network 
Foundation is een mondiaal netwerk, dat 
gelooft dat deze wijze uitspraken meer 
dan ooit waar zijn.

Hardere militaire methoden verdringen 
vaak de ‘zachte factoren’ - zoals de 
menselijke ziel, de behoeften, maar 
ook het lijden en de waardigheid van 
slachtoffers van onderdrukking - uit 
het hart van het vredesproces. We 
zijn ze bijna vergeten. De focus op het 
bevorderen van stabiliteit door gebruik 
te maken van militaire middelen en 
binnenlandse veiligheidsdiensten, blijkt 
echter een onevenwichtige benadering 
te zijn. Desondanks heeft de koude 
machtspolitiek, die niet in staat is 
stabiliteit en langdurige vrede te brengen, 
getriomfeerd. 

Wereldwijd is een door de Profeet 
verlangde jihad voor tolerantie en respect 
nodig, om een toestand van vrede 
en evenwicht te kunnen creëren voor 
moslims, christenen, joden, hindoes en de 
positieve krachten op aarde in het dorp 
dat de wereld inmiddels is geworden.

Een mondiale visie en een ziel zijn 
onontbeerlijk, evenals wereldwijd 
gerespecteerde morele waarden die we 
voortdurend onder de aandacht moeten 
blijven brengen. Het is de taak van de 
elite om nu tolerantie en respect aan te 
prijzen!

Er is geen enkel actieplan voorhanden 
om zaken als vrede, verzoening en 
respect te promoten. Al deze belangrijke 
kwesties laten we tegenwoordig over aan 
een luide, maar kleine minderheid van 
radicalen, veelal middelmatige politici en 
vooral achterom kijkende academici. 

Werkt dit? Nee.

Zal dit in de toekomst werken? Absoluut 
niet! Wie is echt in staat de wereld te 
veranderen en tolerantie en respect 

effectief te bevorderen? Alleen wij - de 
mondiale elite - zouden dat kunnen, maar 
we zijn vooral stil en passief en nemen via 
de televisie alleen maar negatieve acties 
van anderen op. We moeten ons realiseren 
dat we de intellectuele eigenaren van deze 
wereld zijn. We hebben invloed, macht 
en een groot reservoir aan creativiteit 
en optimisme. Ik doe een oproep aan de 
elite niet te wachten op de politiek en 
het aanprijzen van tolerantie en respect, 
als de gemeenschappelijke ziel van ons 
global village, over te nemen. Ik roep de 
elite op de radicalen af te zetten en de 
verantwoordelijkheid voor een betere 
wereld en morele waarden op zich 
te nemen, in het bijzonder voor onze 
kinderen.

Als elite hebben we geen keus en zijn 
wij ervoor verantwoordelijk dat nu actie 
wordt ondernomen. Als wij dat niet 
doen, doet uiteindelijk niemand het. Een 
morele basis van gemeenschappelijke 
waarden in ons global village. Welke 
morele waarden moeten we aanprijzen? 
Is het mogelijk een consensus te vinden 
tussen het christelijke Westen en de 
islamitische wereld, de hindoes in India 
en/of de boeddhisten in Japan?

Is een botsing tussen de beschavingen te 
voorkomen?

Ja, er zijn al menselijke codes voor 
tolerantie en respect in alle verschillende 
religies en culturen. We zijn alleen onze 
gezamenlijke oorsprong vergeten. Het 
respect voor alle wezens, menselijke 
waardigheid en liefde zijn te vinden in het 
christendom, het jodendom, de islam het 
hindoeïsme en boeddhisme.
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