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I. Plataforma C – Aprendamos a incidir
Voor het vierde jaar op rij heeft de stichting het project Masterclass uitgevoerd dat zich richt op
de politieke vorming van jongeren en professionals. In 2019 zijn 105 studenten online getraind en
zo’n 250 klassikaal in diverse landen waaronder Costa Rica, Mexico en El Salvador.
De volgende (online) trainingsmodules zijn gefaciliteerd:
 Diplomado virtual en política cristiana
 Economía-Diplomacia-Integridad Online
 Aprendamos a incidir: estrategias y herramientas para una incidencia política efectiva
 Seminario Conflicto palestino-israelí, contexto y retos para el futuro
 Diplomado de Libertad Religiosa
De volgende publicaties zijn dit jaar o.a. ontwikkeld/beschikbaar gesteld in het kader van deze
cursussen:
 Ancient Lectures on Political Philosophy - Political Advice from Blaise Pascal, Guillaume
Groen van Prinsterer and C.S. Lewis
 André Rouvoet - El concepto reformado del Estado: Una concepción político-cristiana
sobre el oficio del Gobierno
 Effective use of political advocacy in the fight against corruption
 El decálogo de la incidencia
 El uso efectivo de la incidencia política para luchar contra la corrupción
 Guillermo Groen van Prinsterer - Incredulidad y Revolución
 Herman Dooyeweerd - Las Raíces de la Cultura Occidental
 Revisiting Sphere Sovereignty to Interpret Restrictions on Religious Freedom
De vierde editie van EDI Latin America was een groot succes. Deze keer hebben we het format
iets aangepast. In plaats van één grote conferentie hebben we vier mini-events in vier Costaricaanse
steden georganiseerd waarbij we gesprekken voerden met deelnemers over economie en politiek
vanuit confessioneel perspectief. Op deze manier komen we tegemoet aan de wens van velen om
ook mensen buiten het hoofdstedelijk gebied te betrekken, en om meer persoonlijke interactie te

kunnen hebben. De gesprekken zijn opgenomen als podcasts. Dit format is bovendien een stuk
goedkoper en vergt veel minder organisatorisch werk. Het verslag van dit event is hier beschikbaar.
II. Family Life and Aids Education Ministry – Why Wait?
Een bestuurslid van de Stichting Platform for Social Transformation heeft in 2019 het project Why
Wait? van Family Life and Aids Education Ministry in Malawi bezocht en de uitreiking van de
Annual Quiz Competition, die op de nationale televisie uitgezonden is, bijgewoond. Een audit van
het werk van de afgelopen jaren zal op korte termijn plaatsvinden. Het lijkt nog altijd goed te gaan
met het project: veel leerlingen worden bereikt met weinig geld dankzij het feit dat het een plekje
in het overheidssysteem heeft verworven. Voor de financiering blijft het project volledig
afhankelijk van een particuliere donor. Meer informatie is hier te vinden.
In Nigeria zijn via het programma Why Wait? 180 kinderen zijn bereikt, waaronder kinderen uit
moslimfamilies die veel belangstelling hebben voor de Bijbelse verhalen. Daarnaast wordt het
opgenomen in het lesprogramma van een lokale school. Een substantieel deel van het budget gaat
op aan kantoorruimte die gebruikt wordt om onderwijzers te trainen. EUR 3,500.00 per jaar is
nodig om het programma draaiende te houden. Een bevriende stichting heeft een commitment om
het project de komende twee jaar te blijven ondersteunen, onder de voorwaarde dat naar
tevredenheid wordt gerapporteerd over de uitvoering daarvan. Meer informatie is hier te vinden.

III. The Vulnerability Initiative
In 2019 is het proefschrift “The Specific Vulnerability of Religious Minorities” afgerond (de
promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam zal in de loop van 2020 plaatsvinden). In het
proefschrift verkent Dennis P. Petri de vraag hoe de kwetsbaarheid van religieuze minderheden
het beste waargenomen kan worden, aan de hand van een interdisciplinaire studie van relevante
literatuur en drie casussen van christelijke minderheidsgroepen in Latijns-Amerika. In het
proefschrift besteed hij onder andere aandacht aan de toepassing van het begrip ‘soevereiniteit in
eigen kring’ als analytisch kader om religieuze kwetsbaarheden te duiden. Voorts ontwikkelt hij
een een nieuw instrument, de ‘Religious Minorities Vulnerability Assessment Tool’, dat
onvoldoende onderkende vormen van religieuze kwetsbaarheid inzichtelijk maakt. Buiten haar
wetenschappelijke bijdrages, wordt gewezen op de maatschappelijke impact van het onderzoek
dat zijn weg heeft gevonden in diverse academische en politieke fora, waaronder de parlementen
van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Mexico en Costa Rica.
Tevens zijn in 2019 voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een expert seminar dat in
het voorjaar van 2020 plaats zal vinden. Wederom met het oog op maatschappelijke relevantie, is
het doel van dit expert seminar een kritische reflectie te faciliteren over de impact van het
onderzoek naar godsdienstvrijheid op drie niveau’s: op de wetenschap zelf, op het beleid van
overheden en op kwetsbare religieuze groepen zelf. Aan dit expert seminar zullen tussen 8 en 14

wetenschappers en beleidsmakers deelnemen. Hun bijdrages zullen aan het eind van dit jaar
gepubliceerd worden in een speciale uitgave van het International Journal for Religious Freedom,
een academisch vakblad uitgegeven door het International Institute for Religious Freedom dat
gespecialiseerd is in het onderwerp. De call for proposals voor deze expert seminar is hier te
vinden.

IV. Observatory of Religious Freedom in Latin America
In order to equip denominational bodies and confessional partner organizations, and inform the
wider academic community about the state of religious freedom in Latin America, the Observatory
of Religious Freedom in Latin America (OLIRE) has invested in keeping the Violent Incidents
Database up-to-date, provided specialized reports to various stakeholders, participated in research
conferences and trained partner organizations in Mexico, El Salvador, Costa Rica and Brazil. We
were present in universities, educating young professionals about the basis of what religious
freedom implies and the possible causes of persecution in their own contexts.
Particular emphasis was given to provide input for the advocacy needs of institutional partners,
the development of training materials, the building of our network in the region and the publication
of indicators of religious freedom. We also carried out new advocacy initiatives in the region,
especially in Mexico and Colombia, working with political, academic and confessional partners.
Thanks to these activities, OLIRE made a qualitative contribution to the advocacy of its partner
organizations who have developed their capacity to document incidents of persecution and to
advocate for religious freedom. Partner organizations are making an active use of the resources
provided by OLIRE. Among academics, there is an increased awareness of the challenges faced
by vulnerable religious groups. We also increased our reach to 7,875 subscribers.
We plan on continuing with these efforts, focusing on the development of training materials, the
research of secular intolerance and the development of policy recommendations. OLIRE carries
on with the elaboration of training materials to increase religious literacy. In addition, we
strengthened relationships with our partners throughout the region. In order to obtain a greater
impact, efforts will be made in 2020 to participate more actively in the Inter-American Human
Rights system, hand in hand with some collaborating partners.
The annual report of the Observatory of Religious Freedom in Latin America (in Spanish) is
available for download here.

