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VERENIGING VOOR EEN VRIJZINNIG LIBANON 
Belgo-Libanees initiatief 

 

feitelijk vereniging 

 

 

De “Vereniging voor een vrijzinnig Libanon” (“ Association pour un Liban 

Laïque” (APLL) is een feitelijk vereniging, en een pluralistische vereniging 

die onafhankelijk is van elke politieke formatie en waarvan het doel is het 

promoten van de oprichting en de consolidatie van een vrijzinnige Staat in 

Libanon en dit via de democratische weg.  

 

Deze vereniging heeft de wortels van zijn actie in het diepe respect van de 

diverse godsdiensten, culturen en identiteiten die van oudsher de rijkdom 

van Libanon uitmaken. Hij wenst zich verder in te zetten voor de 

bescherming van de religieuze praktijken in de privé-sfeer, evenals voor 

de bescherming van alle minderheden. Hij gaat er van uit dat het 

vrijzinnige karakter van de Staat het best borg staat voor de vrije keuze 

van elke burger voor zijn religieuze of filosofische overtuiging.  

 

Voor de  « Vereniging Voor een vrijzinnig Libanon » is de scheiding van 

Kerk en Staat een essentiële basis voor een democratische republiek. 

 

De  « Vereniging Voor een vrijzinnig Libanon » staat ook aan de zijde van 

zij die zich inzetten voor het burgerlijk engagement voor meer sociale 

emancipatie. 

 

Naast de deconfessionalisering van de Staat, heeft de vrijzinnigheid zoals 

gesteld door de vereniging, tot doel de gelijkheid tussen alle Libanese 

burgers te promoten, voornamelijk via de weg van de kennis en de 

opvoeding. Zonder kennis en opvoeding is immers een reële autonomie 

om te oordelen onbestaand.  

 

Om zijn doelstellingen te realiseren, kan de vereniging in België allerlei 

activiteiten van socio-culturele aard, vormingsseminaries, colloquia of 

conferenties organiseren; allerlei publicaties, boeken, CD’s, (kort, 
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langspeel-) films uitgeven ; allerlei filmfestivals opzetten of deelnemen 

aan de promotie van de moderne of traditionele Arabische of Libanese 

muziek en van schilder of tekenwerken, alleen of in samenwerking met 

andere verenigingen (culturele centra of privé organisaties die 

manifestaties en / of voorstellingen organiseren met een zuiver cultureel 

doel) ; allerlei informatiemateriaal verspreiden in het kader van de 

promotie van zijn activiteiten of om gelijkaardige activiteiten te steunen 

die door andere Belgische, Libanese of Midden-Oosten verenigingen 

worden geleid om de vrijzinnigheid in zijn meest tolerante vorm te 

valoriseren. 


