OPINIE
Diversiteit, da’s heden én toekomst

Laat ons eerlijk zijn. Bisschop Bonny heeft een vuurtje aangestoken dat terecht de wereld rondgaat. Een
lovenswaardig en gedurfd gebaar op een moment dat de kerkleiding zich heel voorzichtig klaar toont
voor beperkte verandering. Ook een groot deel van de internationale kerkelijke gemeenschap lijkt zijn
oproep voor een grotere diversiteit aan erkenningsvormen binnen de katholieke kerk, te ondersteunen.
En dat is een evolutie die wij alleen maar kunnen toejuichen. Bonny’s boodschap en pleidooi zijn
niet nieuw. Het verhaal van aanvaarden, erkennen en gastvrij ontvangen is er een van alle tijden.
Onze samenleving is een complex gegeven. In Vlaanderen alleen al wonen meer dan 170 verschillende
nationaliteiten samen. Elk met hun eigen overtuigingen en gewoontes, naast en samen met elkaar. Ook
de samenlevingsvormen die wij vandaag kennen verschillen heel wat van het traditionele “vadermoeder-zoon en dochter”-gezin. De moderne samenleving heeft geen boodschap meer aan
stereotypen die nog niet zo heel lang geleden de standaard waren. “In het verlengde hiervan gaan
mensen en jongeren in het bijzonder steeds meer op zoek naar eigenheid. Een manier om hun
stempel te drukken op een druk en goed gevuld leven. In plaats van onze ogen te sluiten voor
diversiteit, omarmen we het. Want Diversiteit, da’s eigenheid in verscheidenheid” aldus Hannelore
Goffin, voorzitter JONGCD&V a.i.
Daarom ligt volgens JONGCD&V de focus hoe langer hoe minder op “wie” en “wat” maar wel op “hoe”
we in het leven willen staan. Op hoe we ons gedragen in relatie tot anderen. Wij kennen allemaal een
veelheid aan sociale en familiale relaties. Of je ‘t nu ziet in de relatie tussen buren, tussen vrienden bij de
scouts, collega’s op de werkvloer of die van ouders tot de kinderen van hun samengesteld gezin, de
manier waarop we omgaan met de mensen om ons heen zegt veel meer over onze manier van leven
dan de mensen waarmee we omgaan. En net dat is volgens JONGCD&V de kern van Bisschop Bonny’s
boodschap. Door het formeel aanvaarden van de diversiteit aan relaties en samenlevingsvormen, kan
de focus opnieuw komen te liggen op waar het in “samen”leven echt om gaat. Op de manier waarop
we deze relaties invullen. Duurzame en exclusieve relaties waarbij zorg en oprechte liefde primeren.
Een kerk die klaar is voor de toekomst staat met de armen open voor iedereen. Voor alle vormen van
samenleven waarbij respect en verdraagzaamheid voor elkaar de leiddraad zijn.
De erkenning van holibirelaties is echter niet het enige ethische vraagstuk waar de katholieke kerk
antwoorden op zal moeten vinden die aangepast zijn aan de tijdsgeest en samenstelling van onze
samenleving. Want diversiteit, da’s heden én toekomst. De discussie is dus nog lang niet ten einde.
Daarom nodigt JONGCD&V Bisschop Bonny graag uit om met ons in dialoog te treden over het
vertalen van katholieke normen en waarden naar de samenleving anno 2015 en om een blik te werpen
op wat “zijn” kerk anno 2025 zou moeten zijn.
To be continued.
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