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nterreligiösa dialog var etablerade i Israel
slutnignen 1950-talet av en liten visionär skara som
inkluderade Martin Buber och andra. Mer än fyrtio
år senare, så att trots flera decenniers lovvärda
interreligiösa aktiviteter endast en mycket begränsad
grupp personer blev allvarligt inblandade i en verklig
dialog. Det var försenad behov av att komplettera
befintliga interreligiösa insatser , attrahera stora grupper
av människor i kretsen av interreligiös dialog och
bredare genomföra interreligiös möten där långlivade
kan påverkar synen på varje individ. Mot bakgrund av
ovanstående redovisning, bildade en grupp engagerade
mellan religiösa människor under sommaren 2001,
“Interfaith Encounter Association (IEA).
Vår vision är ett samhälle där anderledssheden från den
andra tolereras inte bara, utan verkligen respekteras och
förstås.
IEA bygger på följande principer och mål: Balanserad
representation av olika religioner, jämn fördelning
mellan män och kvinnor och en plats för personer
oberoende av religion, ålder, livsstil och plats i
samhället. En plats för alla över den religiösa / sekulära
och politiska spektrumet. Fortsatt rekrytering av aktiva
deltagare, genomförande av inter-religiösa programmer
där permanent förändras uppfattningar och attityder av
den enskilde
så länge seminarier och pågående
studiecirklar. Fortsat udvikling af nye modeller for
tværreligiøse møder og løbende evaluering af alle
strategier og programmer. IEA är dedikerade till att
främja en verklig och varaktig samexistens genom
aktivt och interreligiös dialog. Vi anser att istället för att
vara orsaken till problem, så kan och bör religionen vara
en källa för lösningen på konflikterna i regionen och på
andra håll. Vi tror
inte
på
en
sammanblandning av
alla traditioner i en
odifferentierad
massa,
men
till
framväxten av ett
forum där alla är
välkomna och kan
känna sig trygga och bekväma är vägen framåt. Alla
måste helt vara det de är med sin religion, utan en

begränsning för sig själv. IEA har mer än 8.000 anslutna
från alla lager och riktningar av befolkningen i Israel.
Förutom samarbetet med IEA syv palestinska
organisationer över hela det palestinska samhället. I
Mellanöstern IEA spelar en viktig roll i "Middle East
Abrahamic Forum”, tillsammans med organisataioner i
Egypten, Jordanien, Libanon, de Palestinska
självstyrande, Tunisien och Turkiet

Några av våra nuvarande
verksamhet:
•
Weekend stanna
Cirka åttio deltagare i religiösa övertygelser möts i två
eller tre dagar av intensiv, gränsöverskridande möten
med varandra. Deltagarna tillbringar merparten av sin
tid i små grupper där alla får en möjlighet att uttrycka
sina åsikter och lyssna till andra på religiösa ämnen,
som har undvikit att sätta fokus på känsliga politiska
frågor. Genom denna intensiva och intima form av
aktivititet att lära motparten att känna på ett djupare
plan, så att du kan förstå och respektera andras sätt att
leva. Verksamhet genom dagen med att försöka skapa
en bild av ett gemensamt samhälle och uppmanar till
uppföljning för att säkerställa en varaktig ömsesidig
förståelse och acceptans för hinaden.
•
Interreligiös Möten
Dedicerad att fokusera på ett enda tema öppna varje
session med en kort presentation följt av både
undersökning och diskussion om tro, praxis och heliga
texter av respektive religioner representerade. InterReligionsvetenska
p är ett sätt att
förstå, och som
accepterats i deras
respektera
varandra och ett
sätt att fördjupa
förståelsen av den
egna
religionen.
De
flesta
av
mötene organiseras inom ramen för dussintals pågående

grupper för interreligiösa möten i hela landet - från
Galileen till Eilat. Dessa grupper utvecklas till "minisamhälle” med en harmonisk samexistens som
respekterar det unika hos varje grupp. De fungerar som
modeller för större grupper och därmed utvecklas de
önskade interreligiösa aktiviteter.
•
Interreligiösa möten för Kvinnor (WIE)
Muslimer, kristna, druser och judiska kvinnor som
studerar tillsammans ämnen som är relevanta för
kvinnor som sett
med tanke på de
olika
religionerna
fordran.
Dessa
möten är ett sätt att
förbättra
medvetenheten om
deras gemensamma
värderingar
och
utmaningar för kvinnor. Genom månatliga möten,
gemensamt firande av religiösa högtider, konferenser,
skapar WIE en tillflyktsort för förtroende, harmoni och
stöd genom svåra tider.
• Interreligiösa möten för Ungdom (YIE)
I stil med WIE för kvinnor, då YIE utformade för att
skapa ett utrymme för speciella dynamik bland
ungdomar. Det är också ett sätt att engagera ungdomar i
religiöst processer och bidra med sina unika bidrag. Vi
håller nu regelbundna möten i Jerusalem och Tel Aviv.
Flera grupper planeras inledas i Haifa, Be'er Sheva, och
fler platser.
•
Israelisk-Palästinska Dialog och Möte
Vi har regelbundna
interreligiösa möten
och konferenser i
samarbete
med
palestinska
organisationer i syfte
att skapa varaktig
fred mellan de båda
länderna
på
gräsrotsnivå. Eftersom vi arbetar efter en interreligiös

opolitisk attityd är vi i färd kunna engagera människor
från alla delar av samhället och skapa varaktiga
relationer mellan de olika fraktionerna.
•
“The Middle East Abrahamic Forum”
Ett forum för människor och grupper av Abrahamske
traditioner i Mellanöstern för att stödja interkulturell
förståelse och ömsesidig respekt. Ett giltigt redkab till
fredsbyggande i
Mellanöstern. En
årlig
konferens
som består av
muslimer, judar,
kristna och druser
som samlades för
att befästa och
planera gemensam
arbete till stöd för
acceptans och förståelse inom och mellan
lokalsamhället och att planera och främja ytterligare
regionala program.

VÅR MISSION
Interfaith Encounter Association är avsett att
främja en effektiv och human samexistens i det
Heliga Landet och Melanöstern gennom
tvärkulturella studier och interreligiös dialog. Vi
anser att istället för at vara orsaken till problem,
då kan och bör religionen vara en källa för
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lösningen på konfikterna i regionen och på andra
håll. Vi tror inte på en sammanblanding av alla
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traditioner i en odifferientierad massa, men till
framväxten av ett forum där alla är välkomna och
kan känna sig trygga och bekväma är vägen
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framåt. Alle måsta helt vära det de är med sin
religion, utan en begränsning för sig själv.

Support IEA...
Kontakt:
Skriv för mer information om IEA
Få på vår e-postlista:
• Från Israel (få en inbjudan och information om
våra evenemang på engelska) :
IEA-announcements+subscribe@groups.io
• I resten av världen (information på engelska om
aktiviteter bland samaarbejdsgrupper)
IEA-stories+subscribe@groups.io

• Medlem
45 €
• Sponsor 150 €
Ditt namn nämns i den årliga rapporten
• Givare
500 €
Ditt namn nämns i början i den årliga rapporten

E-mail: office@interfaithencounter.org
Adress: P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel
Tel.:
+972-2-6510520
Fax:
+972-2-6510557

... skicka en check till:

Mer om os på våra hemsida(på engelska):

INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION
P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel

www.interfaith-encounter.org

