
 

 

Het Inter-religieus Centrum  
voor Duurzame Ontwikkeling 

 
Het Inter-religieus Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), gevestigd te 
Jeruzalem, heeft als doel een overgang naar een duurzame menselijke samenleving 
teweeg te brengen door de leiderschap van religieuze gemeenschappen. Het ICDO 
bevordert en manifesteert een inter-religieuze visie voor milieu en duurzaamheid 
door samenwerking onder en opleiding van religieuze leiders, leraren en 
gemeenschappen aangaande ecologische kwesties aan te moedigen. Het ICDO heeft 
succesvol een breed scala aan projecten in samenwerking met verschillende 
stichtingen, private donoren en betalende cliënten geïmplementeerd. Zullen we ons 
werk uitbreiden in het snijpunt tussen geloof en ecologie en verwelkomen we 
samenwerking om de onderstaande projecten te realiseren.  
 
Projecten en Mogelijkheden om het ICDO te steunen 
 

1. Het Geloof en Ecologie Onderwijs voor Seminaries Project bevordert 
Christelijke, Islamitische en Joodse semnaries om onderwijs te geven in 
kwesties van geloof en ecologie. Door de nadruk te leggen op de vorming van 
waarden en methodes voor opkomende geestelijke en religieuze leiders hoopt 
het ICDO een keten aan invloed op gang te brengen. Het ICDO organiseert 
workshops voor seminarie directeuren, professoren en studenten en 
publiceerde onlangs het eerste rapport over Geloof en Ecologie 
curusprogramma’s in Noord-Amerikaanse seminaries.  

2. Het Inter-religieus Ecologie Project voor Vrouwen brengt jonge Christelijke, 
Islamitische en Joodse vrouwen samen in Jerzualem voor ontmoetingen en 
gezamenlijke acties gericht op het promoten van duurzaamheid en milieu, het 
versterken van banden in de gemeenschappen en het oplossen van inter-
religieus conflict. Door specifiek te focussen op vrouwen in dit project wordt 
hun rol als cruciale actoren in het teweeg brengen van verandering benadrukt. 
Ook krijgen zij instrumenten aangereikt om hun stem meer te laten horen in 
religieus onderwijs en de duurzaamheidbeweging. Tegelijkertijd zal het project 
een gezamenlijke inter-religieuze en inter-culturele aanpak om kwesties in het 
algemeen belang vreedzaam op te lossen aanmoedigen.  



 

  

3. De Geloof en Wetenschap Wereld Alliantie gebruikt videoconferenties en 
online ontmoetingen om de voornaamste religieuze en wetenschappelijke 
leiders samen te brengen in een verenigde oproep voor milieubescherming. 
De video’s van deze ontmoetingen worden verspreid via social media en 
nieuwsorganisaties om het publieke en politieke bewustzijn, en uiteindelijk 
ook beleid en actie, te stimuleren.  

4. De Inter-religieuze Milieu Conferenties die georganiseerd worden door het 
ICDO geven religieuze leiders en wetenschappers een podium om zich uit te 
spreken over het snijpunt van geloof en milieu. Het ICDO heeft, in 
samenwerking met onze partners, vier inter-religieuze milieu conferenties 
georganiseerd. De conferenties kregen aandacht in meer dan 60 internationale 
media. De conferenties creëren ook gemeenschappelijke raakvlakken en 
leiden tot positieve ontwikkelingen onder Moslims, Joden, Christenen, 
Palestijnen en Israliërs.  

5. Het Inter-Religieus Groene Religieuze Instanties in Jeruzalem Project zal drie 
religieuze instanties in Jeruzalem – de kerk, moskee, synagoge en hun 
seminaries – betrekken in inspanningen om zowel de physieke locatie als de 
lesinhoud dat uiteindelijk ook zal worden gecommuniceerd aan leken 
“groener” te maken.  In elk project wordt in ieder geval één Islamitisch, Joods 
en Christelijk religieuze instantie betrokken. Het project zal een voorbeeld 
creëren om in Jeruzalem religieuze instanties groener te maken en onderwijst 
hun leiders en leden over milieu-bewuste acties die gebaseerd zijn op 
religieuze tradities.  

6. De Eco Israel Rondleidingen en Joodse Eco Seminaries, onderdeel van het 
ICDO, werken met verschillende groepen aan de connectie tussen ecologie, 
Israel en religieuze tradities. Een religieus-ecologische rondleiding van 
Jeruzalem’s Machane Yehuda Markt is één van de twaalf programma’s die 
worden aangeboden. In de afgelopen vijf en een half jaar hebben meer dan 
3.000 deelnemers deelgenomen.  

 
Waarom is dit werk belangrijk om duurzaamheid te promoten? 

 
De kernstrategie van ons werk is gebaseerd op het idee dat religieus leiderschap de 
capaciteit heeft om grote getalen van de globale bevolking te bereiken en de unieke 
mogelijkheid heeft om het gedachtegoed te kunnen laten veranderen op een manier 
dat de wetenschappelijke en politieke gemeenschap over het algemeen niet kan. 
Hoewel de wetenschappelijke en religieuze gemeenschap het in het verleden vaak 
niet eens waren is er nu een groeiende erkenning dat beide sectoren samen kunnen 
en moeten werken. Een recentelijk gepubliceerd rapport geschreven door twee 
professoren van de Universiteit van Cambridge in het Journal of Science beweerde dat 
“religieuze leiders de enorme mobilisatie van publieke opinie die nodig is om de 
verwoesting van ecosystemen wereldwijd tegen te gaan teweeg kunnen brengen daar 



 

  

waar overheden en wetenschappers dat niet kunnen”. Religieuze leiders en 
wetenschappers kunnen daarom bondgenoten zijn en ondanks traditionele 
breuklijnen samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.  Samen kunnen zij 
ongeëvenaarde coalities van voorspraak vormen.  

 
Waarom is dit werk belangrijk voor co-existentie? 
 
Decennia lang hebben conflict en onrust in het Midden-Oosten de wereld 
aangegrepen en van de regio een epicentrum van internationale focus en zorg 
gemaakt. In de aanhoudende onrust in deze regio zijn vele pogingen gemaakt om de 
twee partijen samen te brengen. Het overgrote deel van deze pogingen focussen op 
de verschillen tussen de partijen en het toewerken naar een oplossing hierin. De 
realiteit is echter dat groepen van verschillende religieuze, etnische en nationale 
achtergronden over het algemeen geen positieve interacties met elkaar hebben. 
Segregatie is de norm in woning, onderwijs en overige zaken. Een grote noodzaak 
bestaat om deze religieuze, etnische en culturele barrières te verbreken en een 
gedeelde en collectieve aanpak te ondersteunen. Het samenbrengen van de twee 
partijen in een context van respect en vertrouwen door het vinden van gedeelde 
mogelijkheden tot samenwerking is een effectieve manier om vrede te inspireren. In 
het Heilige Land leven Christenen, Joden en Moslims op dezelfde grond, ademen 
dezelfde lucht en drinken hetzelfde water. Milieubedreiging overstijgt culturele 
grenzen en religieuze denominaties en is daarom een bron van gezamenlijke, 
noodzakelijke bezorgdheid onder mensen met verschillende nationale en religieuze 
achtergronden. Toch vormt culturele en sociale segregatie een obstakel in het 
gezamenlijk aanpakken van problemen.   
 
Sponsors en Organisatie Status 
 
De sponsoren in 2015 zijn o.a. de Julia Burke Foundation (Hawaii), de Konrad Adeauer 
Foundation (Duitsland), de Sinton Family Foundation (San Francisco), de Opaline 
Foundation (San Francisco) en private donoren. Het ICDO is geregistreerd in Israel als 
een stichting zonder winstoogmerk  and wordt fiscaal gesponsord in de V.S. door 
501(c)3 Jumpstart en in Engeland door British Shalom Salaam Trust.  
 


