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De Vereniging voor een Staat met  Neutrale Wereldbeschouwing "NEUTRUM" en  de 

Poolse Vereniging van Rationalisten nodigen Europese non-gouvernementele organisaties, die 

voor een neutrasl land met vrijheid van religie, geloof, en secularisatie van eigen land en het  

Europese continent zijn, uit om in deze kwestie een Europese overeenkomst voor 

samenwerking te sluiten. 

Wij doen een hieronder geplaatst voorstel voor een Europese overeenkomst, dat de basis 

van een definitief pact kan vormen. De definitieve tekst van het pact zal tijdens een Congres 

van non-overheidsorganisaties worden aangenomen na goedkeuring. 

Rekening houdend met het feit, dat van alle Europese Unie landen in Polen de neutraliteit, 

standaarden van de wereldbeschouwing, en openheid van de samenleving het meest worden 

geschonden, willen wij als ontmoetingsplaats voor de ondertekening van  dit pact Warschau 

voorstellen, en Brussel als vestigingsplaats van het  secretariaat. 

In geval van voldoende aandacht willen de initiatoren een bijeenkomst in Warschau in 

2006 organiseren. 

 

contact: psr@racjonalista.pl  

 

Iformatie over Initiatoren: 

NEUTRUM: http://www.neutrum.eu.org/index.php/q,en EN 

PSR: http://psr.racjonalista.pl/kk.php/s,4326 NL 
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Project 
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ondertekend in Warschau ..................    
 

 In aanmerking genomen dat gelijke rechten van alle mensen ten opzichte van de wet en 

hun bescherming tegen discriminatie zijn erkend door de Universele Verklaring van de Mens  

en   de Verklaring inzake de eliminatie van alle vormen van intolerantie en van discriminatie 

op basis van godsdienst of levensbeschouwing en  het Verdrag inzake de uitbanning van alle 

vormen van discriminatie van vrouwen  en  de Declaratie inzake de Eliminatie van Alle 

Vormen van Rassendiscriminatie zowel als  verdragen van de Verenigde Naties voor de 

Burgerlijke en Politieke Rechten  en  voor de Economische, Sociale en Culturele Rechten, en 

eveneens het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden; 

 In aanmerking genomen dat de burgerlijke maatschappij grotere invloed moet hebben voor 

bescherming van mensenrechten en zijn vrijheid in de procedure aangeboden door de 

politieke structuren; 

 In aanmerking genomen dat politieke structuren streven naar een toenadering van 

overheidsorganen tot de burger en het vergemakkelijken van toegang tot overheidsinstanties 

en organen; 

Bevestigend ons diepe geloof in de fundamentele rechten en vrijheden, die de grondslag zijn 

voor gerechtigheid en  vrede van de mensengemeenschap,  en  het zich  houden aan deze 

rechten en vrijheden baseert op het bewaren van gelijkgerechtigheid en het non-discriminatie 

principe; 

Erkend dat neutraliteit van de wereldbeschouwing een standaard en deel van de Europese 

waarden moet zijn.  

Wij, de vertegenwoordigers van Europese non-gouvernementele organisaties en onder-

tekenaars van deze overeensteming in Warschau d.d. ...............2006,  besluiten het volgende: 

Wij zijn van mening dat een benadering van non-gouvernementele organisaties die ter zake 

van neutraliteit van de wereldbeschouwing en openheid van de samenleving van alle 

Europese landen handelen, noodzakelijk en  doelmatig is om onze werkzaamheden te 

versterken en buiten de grenzen van de Europese Unie mogelijk te maken. 

Wij erkennen dat de verwezenlijking van al deze ideeën een samenwerking van alle organi-

saties, die dit pact onderteken, verlangt op de volgende gebieden: 

- uitwisseling van informatie over alle belangrijke gebeurtenissen en activiteiten voor of 

tegen de neutraliteit van de wereldbeschouwing; 

- gemeenschappelijke bijeenkomsten, thematische conferenties; 



- het maken van rapporten voor de autoriteiten van de Europese Unie en van de staten over de 

stand van zaken in de maatschappij  tijdens de realisatie van de neutraliteit en openheid van 

ideeën; 

- bekend maken van gezamenlijke standpunten, verklaringen, appels en meningen; 

- ontwikkeling van andere vormen  voor neutraliteit van de wereldbeschouwing en 

maatschappelijke openheid. 

Voor de coördinatie van de samnewerking willen de ondertekenaars van dit pact een Europees 

secretariaat van de meewerkende  organisaties voor    neutraliteit van de wereldbeschouwing en 
maatschappelijke openheid oprichten, met zetel in....... 

Voorliggend pact is bestemd voor het ondertekenen door non-gouvernementele organisaties 

van de Europese Unie, en door vertegenwoordigers van dezelfde soort organisaties van buiten 

de Europese Unie die hiervoor toestemming hebben gekregen. 

Vooliggend Europees Pact is in Warschau ................. opgesteld; een exemplaar wordt in het 

archief van het secretariaat  gedeponeerd. De voorzitter van het Europese secretariaat zal een 

voor de echtheid getekende copie aan de deelnemde organisatie verstrekken. 
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