
 nterreligiøse dialog ble etablert i Israel i 
slutnignen 1950-tallet av en liten visjonær gruppe 
som inkluderte Martin Buber og andre. Mer enn 

førti år senere, slik at til tross for flere tiår med 
prisverdig interreligiøse aktiviteter som bare en svært 
begrænseet gruppe personer ble alvorlig involvert i ekte 
dialog. Det var forfallen behov for å supplere de 
eksisterende inter-tro innsats for å tiltrekke seg større 
grupper av mennesker inn i kretsen av interreligiøse 
dialog og bredere implementering av inter-religiøse 
møter fortsetter å påvirke oppfatningen av hver av den 
enkelte. 
I lys av ovennevnte anerkjennelse, dannet en gruppe 
med engasjerte inter-religiøse mennesker i sommeren 
2001, "Interfaith Encounter Association (IEA). 
Vår visjon er et samfunn der anderledssheden fra den 
andre ikke bare tolereres, men genuint respektert og 
forstått.  
IEA er bygget på følgende prinsipper og målsettinger: 
Balansert representasjon av ulik tro, lik fordeling av 
menn og kvinner og en plass for enkeltpersoner 
uavhengig av religion, alder, livsstil og plass i 
samfunnet. Et sted for alle i hele den religiøse / 
sekulære og politiske spektrum. Fortsatt rekruttering av 
aktive deltakere, gjennomføring av inter-religiøse 
programmer permanent endring oppfatninger og 
holdninger til enkeltpersoner, som for eksempel 
seminarer og pågående kollokvier. Fortsatt utvikling av 
nye modeller for interreligiøse møter og løpende 
evaluering av alle strategier og programmer. 
IEA er dedikert til å fremme reell og varig 
sameksistens gjennom aktive og interreligiøse dialog. 
Vi tror at i stedet for å være årsaken til problemer, så 
kan og bør religion være en kilde for løsningen av 
konflikter i regionen og andre steder. Vi tror ikke på et 

virvar av alle 
tradisjoner i en 

udifferensierte 
masse, men til 
fremveksten av et 
forum hvor alle er 
velkommen og kan 
føle seg trygge og 
komfortable er veien 

videre. Alle må fullt ut være den de er sammen med 
deres religion, uten en begrensning på seg selv. IEA har 
mer enn 8000 tilknyttede fra alle lag og retninger av 
befolkningen i Israel. I tillegg til samarbeidet med IEA 
syv palestinske organisasjoner over palestinske 
samfunnet. I Midtøsten IEA spiller en stor rolle i " The 
Middle East Abrahamic Forum, sammen med 
organisasjoner i Egypt, Jordan, Libanon, Palestinske 
selvstyrte områdene, Tunisia og Tyrkia 
 

Noen av våre nåvarende aktiviteter: 
 
• Weekendopphold  
Om lag åtti deltakere på tvers av religiøse 
overbevisninger møtes i to eller tre dager med intensiv, 
grenseoverskridende møter med hverandre. Deltakerne 
tilbringer mesteparten av tiden i små grupper der alle får 
en mulighet til å uttrykke sine synspunkter og lytte til 
andre på religiøse emner, som unngår å sette fokus på 
sensitive politiske emner. Gjennom denne intensive og 
intime form for aktivititet å lære motparten å vite på et 
dypere nivå, slik at du fullt ut kan forstå og respektere 
hverandres måte å leve på. Aktivitet gjennom dagen 
prøver å skape opplevelsen av et felles samfunn og 
krever oppfølging for å sikre en varig forståelse og 
aksept av hinaden. 

 

• Felleskirkelige Møter  
Dedikert til å fokusere på ett enkelt tema åpnes hver økt 
med en kort presentasjon etterfulgt av både 
undersøkelse og diskusjon av tro, praksis og hellige 
tekster av de respektive religioner representert. Inter-
religionsvitenskap er et middel til å forstå og respektere 
hverandre og en måte å utdype forståelsen av ens egen 
religion. De fleste 
av møtene er 
organisert innenfor 
rammen av 
dusinvis av 
pågående grupper 
for interreligiøse 
møter over hele 
landet - fra Galilea 
til Eilat. Disse 

gruppene utvikler seg i «mini-samfunn med harmonisk 
sameksistens som 
respekterer det 
unike i hver 
gruppering. De 
tjener som modeller 
for større grupper 
og dermed utvikle 
den ønskede inter-
religiøse aktiviteter. 

 

• Inter-religiøse Møter for kvinner (WIE) 
Muslimske, kristne, drusere og jødiske kvinner studere 
sammen emner som er relevante for kvinner, fra ulike 
religioner visning. Disse møtene er et middel for å øke 
bevissthet om deres felles verdier og utfordringer for 
kvinner. Gjennom månedlige møter, felles feiring av 
religiøse helligdager og konferanser, skaper WIE et 
tilfluktssted for tillit, harmoni og støtte gjennom 
vanskelige tider. 
  

• Inter-religiøse Møter for Unge (YIE) 
I stil med WIE for kvinder, så er YIE designet for at 
skabe et rum til de specielle dynamikker blandt unge. 
Samtidig er det et middel til at involvere unge i 
tværreligiøse processer og bidrage med deres unikke 
input. Vi afholder i øjeblikket løbende møder i 
Jerusalem og Tel Aviv. Flere grupper er planlag til 
opstart i Haifa, Be´er Sheva samt flere steder.  

   

• Israelske-Palæstinske Dialog og Møte  
Vi holder regelmessige interreligiøse møter og 
konferanser i samarbeid med palestinske organisasjoner 
for å skape varig 
fred mellom de to 
nasjonene på 
grasrotnivå. Fordi 
vi arbeider etter en 
felleskirkelige 
apolitiske 
tilnærming, kobler 
vi inn folk fra alle 
deler av samfunnet og å skape varige relasjoner mellom 
de ulike fraksjonene. 

I



 

• “The Middle East Abrahamic Forum”  
Et forum for mennesker og grupper av Abrahamske 
tradisjoner i Midtøsten for å støtte interkulturell 
forståelse og 
gjensidig respekt. 
Et nyttig verktøy 
for fredsbygging i 
Midtøsten. Vi 
holder en årlig 
konferanse for 
muslimer, jøder, 
kristne og drusere 
som møtes for å 
konsolidere og plan for felles arbeid til støtte for aksept 
og forståelse innen og mellom deres lokalsamfunn og til 
å planlegge og fremme videre regionale programmer. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidra til å støtte IEA... 
 

• Medlem  45 € 

• Sponsor 150 € 
      Ditt navn er nevnt i årsrapporten 

• Giver 500 € 

     Ditt navn er nevnt i begynnelsen i årsrapporten 
 

... send en sjekk til: 
 INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION 
  P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel 
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Kontakt: 

E-mail: office@interfaithencounter.org  

Adresse: P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel 
Tel.:       +972-2-6510520 
Fax:      +972-2-6510557 
 
Mer om oss på vår vores hjemmeside(på engelsk): 

 www.interfaith-encounter.org 
 

Skriv for mer informasjon om IEA 

Kom til vår mail liste: 

• Fra Israel (få en invitasjon og informasjon om våre 
arrangementer påengelsk) : 

 IEA-announcements+subscribe@groups.io  

• Over hele verden (informasjon på engelsk om 
aktiviteter blandt samarbeidene grupper)  

    IEA-stories+subscribe@groups.io  
 

VÅRT MÅL  

Interreligiøse Encounter Association er 

dedikert til å fremme effektiv og menneskelig 

sameksistens i det hellige land og Midtøsten 

gjennom tverrkulturell studier og interreligiøse 

dialog. Vi tror at i stedet for å være årsaken til 

problemer, så kan og bør religion være en 

kilde for løsningen av konflikter i regionen og 

andre steder. Vi tror ikke på et virvar av alle 

tradisjoner i en udifferensierte masse, men til 

fremveksten av et forum hvor alle er 

velkommen og kan føle seg trygge og 

komfortable er veien videre. Alle må fullt ut 

være den de er sammen med deres religion, 

uten en begrensning på seg selv. 

 


