
Radix 47 | #2 | 2021 | p 127-138

1. Inleiding
Met veel bombarie, en mogelijk ook enige wishful thinking, kondigden wetenschappers onder 
leiding van Peter Berger gedurende de twintigste eeuw aan dat de wereld aan het secularise-
ren was (1968). Religie zou nooit volledig verdwijnen, maar het proces van ontkerkelijking 
zou onvermijdelijk zijn. En als de invloed van religie toch afneemt, waarom zou men dan tijd 
besteden aan het bestuderen ervan? Het gevolg hiervan laat zich raden. Doordat de sociale 
wetenschappen lange tijd het onderwerp religie links hebben laten liggen, is er sprake van 
onvoldoende begrip van de rol van religie in de samenleving en van wat belangrijk of dierbaar 
is voor religieuze personen. Deze religieuze ongeletterdheid is niet alleen een zaak die speelt 
in de wetenschap, maar ook in andere sectoren zoals de media of de overheid waar mensen 
werkzaam zijn die zijn opgeleid binnen diezelfde wetenschap.
 Peter Berger is inmiddels ruimhartig teruggekomen op zijn conclusies, nadat hij moest er-
kennen dat religie wel degelijk aanwezig is in de samenleving (Berger, 2009). Daarbij merkte hij 
overigens wel op dat religie nieuwe vormen heeft aangenomen. In de afgelopen jaren hebben 
de sociale wetenschappen weer belangstelling voor religie gekregen, onder meer door de ter-
roristische aanslagen van 11 september 2001 en de trend van “radicaal islamitisch revivalisme” 
die de secularisatietheorie in diskrediet brachten (Philpott, 2002; Thomas, 2005; Patterson, 
2011). Bij diverse universiteiten schieten programma’s die zich bezighouden met religie als 
paddenstoelen uit de grond. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
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(NWO) wijdde zelfs een heel programma aan “Religie in de moderne samenleving” (2012).
 Al deze initiatieven ten spijt, blijft het gebrek aan religieuze geletterdheid een belangrijk 
maatschappelijk probleem op tal van gebieden. In dit artikel beperk ik mij tot het onderwerp 
godsdienstvrijheid. Eerst kom ik kort terug op de oorzaken van de religieuze ongeletterdheid 
in de wetenschap, alvorens ik de gevolgen ervan bespreek voor het recht op godsdienstvrij-
heid. Gebruikmakend van eigen onderzoek in Latijns-Amerika (Petri, 2020) betoog ik dat on-
voldoende begrip van het recht op godsdienstvrijheid ertoe leidt dat veel schendingen niet 
worden onderkend, waardoor slachtoffers daarvan niet geholpen worden. Tot slot ga ik iets 
breder in op de gevolgen van het religieus analfabetisme.

2. Oorzaken van het religieuze analfabetisme in de wetenschap
De belangstelling voor religie in de sociale wetenschappen kan als marginaal worden be-
schouwd (Wald & Wilcox, 2006; Fink, 2009). Dit kan worden verklaard door de invloed van 
Marx’ reductionistische benadering van religie, het klassieke liberalisme dat religie met name 
tot kerk-staatkwesties beperkte, de invloed van de secularisatietheorie en de afnemende per-
soonlijke religiositeit van academisch personeel (Fox, 2001; Philpott, 2009; Dieckhoff & Portier, 
2017). Deze bevinding wordt gedeeld door talrijke auteurs, die wijzen op een systematisch ge-
brek aan interesse in religie in de politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en con-

flictstudies (Johnston & Sampson, 
1994; Fox, 1999; Grim & Finke, 
2011; Wellman & Lombardi, 2012; 
Philpott & Shah, 2017; Baumgart-
Ochse et al., 2017). 
 De op Marx geïnspireerde 
benadering van religie is functio-

nalistisch te noemen, wat inhoudt dat religie slechts gezien wordt als een instrument (of een 
wapen) in de handen van politieke en maatschappelijke actoren om hun doelen te bereiken. Er 
zijn uiteraard veel historische voorbeelden te noemen van elites die religie hebben misbruikt 
voor hun machtsdoelen, maar het gaat veel te ver om religie slechts als “opium voor het volk” 
te beschouwen. Deze visie ziet de belangrijke rol die religie speelt in de levens van miljarden 
mensen en de betekenis die religie heeft gehad en nog steeds heeft in tal van aspecten van de 
samenleving over het hoofd. De beperking van religie tot kerk-staatkwesties binnen het klas-
sieke liberalisme is evenzeer reductionistisch. Godsdienstvrijheid wordt hierdoor versmald tot 
het thema “scheiding van kerk en staat”, waardoor andere dimensies van dit belangrijke recht 
worden genegeerd. In de volgende paragraaf geef ik hier enkele voorbeelden van. 
 Het klassieke liberalisme bevat ook tot de idee dat religie teruggebracht kan worden tot 
de privésfeer, wat wederom duidt op een eenzijdig begrip van wat religie inhoudt. Deze idee 
heeft in sommige landen geleid tot beleid dat de deelname van religieuze actoren aan het 
publieke debat ernstig belemmerd. Wilson (2017) gaat nog verder door te stellen dat de epis-
temologische dominantie van secularisme in zowel de wetenschap als in het overheidsbeleid 
een “ontologische onrechtvaardigheid” vormt, omdat het leidt tot de ondergeschiktheid en 
marginalisering van niet-seculiere visies op de wereld. Dit is in strijd met de principes van het 
neutraliteit en universaliteit die het secularisme zelf uitdraagt.

Epistemologische dominantie 
van secularisme marginaliseert 
niet-seculiere visies
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 De invloed van deze stromingen binnen de sociale wetenschappen kan niet worden on-
derschat, wat ook geldt voor de secularisatietheorie. Het gebrek aan aandacht voor religie in 
de sociale wetenschappen is om twee redenen problematisch. De eerste reden is simpelweg 
dat het bestuderen van religie ontmoedigd wordt. De tweede betreft de uitdaging die wordt 
gesteld door de secularisatie van academici, die lijkt te hebben geleid tot een zekere mate van 
“religieus analfabetisme”. Hierdoor ontstaat er binnen de wetenschap een groeiend onbegrip 
over wat religie is en welke rol het speelt in de samenleving, inclusief de aard van de relatie 
tussen religie en politiek (en meer in het algemeen de samenleving), en de praktische betekenis 
van het concept godsdienstvrijheid (Prothero, 2007; Dinham & Francis, 2015; Smith, 2017). 
Het directe gevolg hiervan is dat belangrijke kwesties die verband houden met religie onvol-
doende onderkend worden, wat indirect doorwerkt in het overheidsbeleid omtrent religie.
 Er zijn ook epistemologische uitdagingen die verband houden met de definitie en operatio-
nalisering van religie (Fox, 2001; Philpott, 2009; Wellman & Lombardi, 2012). Deze conceptu-
ele uitdagingen zijn zelfs nog groter in het geval van “scholars with little exposure to religion”, 
zoals Wald & Wilcox het uitdrukken, vooral gezien het groeiende aantal religieuze stromingen 
en religieuze trends (2006:526). Omdat religie een variabele is die moeilijk te conceptualiseren 
is, is deze ook moeilijk te meten. Als gevolg hiervan wordt het vaak helemaal niet of alleen 
aan de hand van relatief ruwe indicatoren gemeten (Fox, 2001). Het gebrek aan aandacht voor 
religie versterkt dit probleem alleen maar, omdat het “een slechte basis biedt om variabelen te 
ontwikkelen” (vert. uit Fox, 2001:58). Dit laatste heeft gevolgen voor de waarneming van de 
kwetsbaarheid van religieuze minderheden, zoals ik in de volgende paragraaf bespreek.

3. Onzichtbaarheid van schendingen van godsdienstvrijheid in Latijns-Amerika
In april 2018 bezocht ik het museum dat is gewijd aan Monseigneur Oscar Arnulfo Romero, 
de Salvadoraanse bisschop – bekend om zijn openlijke kritiek op de sociale onrechtvaardig-
heid en mensenrechtenschendingen in zijn land – die op 24 maart 1980 werd vermoord ter-
wijl hij de mis opdroeg. Romero werd in 2015 door het Vaticaan tot martelaar verklaard (en 
in 2018 heilig verklaard), maar dat was bijna niet doorgegaan. Mijn gids vertelde me dat het 
heiligverklaringsproces heel lang had geduurd vanwege zijn veronderstelde sympathie voor de 
bevrijdingstheologie. Omdat hij om politieke redenen werd vermoord, hebben de Vaticaanse 
theologen lange tijd gediscussieerd over de vraag of hij eigenlijk wel een martelaar was. Uit-
eindelijk werden ze het erover eens dat hij inderdaad een martelaar was en kwamen ze tot het 
compromis dat hij werd vermoord in odium fidei (“uit haat tegen het geloof”).
 Het debat over martelaarschap en heiligverklaring is een interne aangelegenheid van het 
Vaticaan. Uiteraard is het er in het geval van het Vaticaan en andere religieuze organisaties 
geen sprake van religieus analfabetisme. De aangehaalde discussie weerspiegelt evenwel een 
breder misverstand over de kwetsbaarheid van religieuze actoren en een mogelijk te nauwe 
interpretatie van wat het recht op godsdienstvrijheid inhoudt. Niemand zal ontkennen dat 
sociaal en politiek activisme van religieuze mensen riskant en zelfs levensbedreigend kan zijn 
in autoritaire contexten. Risico’s die verband houden met religieuze betrokkenheid worden 
echter zelden opgevat als schending van godsdienstvrijheid, noch worden ze erkend als gevolg 
van gedrag dat is geïnspireerd door religieuze overtuigingen. Vaak wordt de religieuze dimen-
sie gemakkelijk terzijde geschoven ten koste van alternatieve verklaringen. Toch zijn religieuze 
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minderheden kwetsbaar op meer manieren dan algemeen wordt aangenomen. Ik benoem hier 
een viertal punten ter illustratie van mijn punt dat veel schendingen van godsdienstvrijheid ten 
onrechte onopgemerkt blijven.

Kwetsbaarheid van religieuze minderheden
De eerste keer dat ik hoorde over een ernstig religieus conflict in Latijns-Amerika was in 2010 
tijdens een reis naar Bogotá (Colombia), waar ik Ana Silvia Secué ontmoette, een inheemse 
onderwijzeres die tot de Nasa-bevolking behoort. Ze vertelde over het geweld binnen haar 
inheemse gemeenschap nadat ze had besloten een christelijke school op te richten en een lob-
byorganisatie had gestart om te pleiten voor de religieuze rechten van de inheemse christenen 
in Colombia. Ik was geschokt door haar getuigenis, vooral door het feit dat de grondwet-
telijke bepalingen voor inheems zelfbestuur de politie en de rechterlijke macht niet toestaan 
tussenbeide te komen in interne conflicten in inheemse gemeenschappen, zelfs als er sprake 
is van ernstige mensenrechtenschendingen. In inheemse reservaten gelden de mensenrech-
ten formeel wel, maar de centrale overheid is in de praktijk niet bevoegd om op dat punt te 
handhaven. Buiten dit feit, worden dergelijke schendingen veelal niet gezien als een religieuze 
kwestie, maar slechts als uitingen van een intern etnisch conflict.
 De situatie van Ana Silvia is geen geïsoleerd geval, maar onderdeel van een breder plaatje. 
Later ontdekte ik dat soortgelijke, hoewel minder verstrekkende, regelingen bestaan in an-
dere Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Mexico, Bolivia, Guatemala en Brazilië. Ik begon 
anekdotisch bewijs te verzamelen van soortgelijke situaties in andere inheemse gemeenschap-
pen, zowel in Colombia als in andere Latijns-Amerikaanse landen, die langzaamaan een pa-
troon begonnen te onthullen.
 Al snel kwam ik gevallen van mensenrechtenschendingen van religieuze minderheden 
buiten inheemse gemeenschappen tegen. In 2011 kreeg ik van een zendingsorganisatie de op-
dracht om een onderzoek te doen naar het raakvlak tussen de georganiseerde misdaad en ker-
ken in Latijns-Amerika. Sommige mensen in die organisatie hadden de intuïtie dat deze kwes-
tie het verdient om onderzocht te worden, en ze hadden gelijk. Ik ontdekte dat predikanten 
vaak het slachtoffer zijn van gewelddadige aanvallen door de georganiseerde misdaad. Mexico 
was bijvoorbeeld herhaaldelijk uitgeroepen tot het gevaarlijkste land ter wereld voor priesters 
(Petri, 2012). Ook in de duiding van dergelijke incidenten kan men spreken van onvoldoende 
begrip van het recht op godsdienstvrijheid. Geweld tegen priesters en predikanten wordt al 
gauw afgedaan als een onderdeel van het drugsgeweld, waarbij de religieuze dimensie daarvan 
miskent wordt.
 Er wordt te snel aangenomen dat in contexten van wijdverbreide georganiseerde misdaad 
iedereen lijdt en gevaar loopt. Waarom zouden criminele organisaties zich specifiek storen 
aan religie? Het anekdotisch bewijs dat ik had verzameld door middel van interviews en pers-
berichten, deed me echter beseffen dat predikanten in sommige gevallen specifiek het doelwit 
zijn van drugskartels die zich door hen bedreigd voelen.
 Veldonderzoek voor verschillende ontwikkelingsorganisaties in Mexico, El Salvador, Gua-
temala en Colombia, bevestigde dit beeld. Tijdens een reis naar de staat Tamaulipas (Mexico) 
in 2014, ontmoette ik Daniel Pérez, (naam om veiligheidsredenen gefingeerd), een jonge voor-
ganger die het initiatief had genomen om een voetbalteam op te richten voor jongeren om 
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hen weg te houden van de drugskartels. Een van de jongeren die zich aanmeldde voor zijn 
voetbalteam nam ontslag als halcón [havik] (zo worden informanten en boodschappenjongens 
genoemd) voor het drugskartel Los Zetas [De Z’s] en werd vermoord. Daniel werd zelf ook 
met de dood bedreigd. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van soortgelijke gevallen die 
ik heb gedocumenteerd waarin maatschappelijke betrokkenheid van predikanten leidde tot 
gewelddadige aanvallen door drugskartels. Het is niet zozeer zo dat de drugskartels antireligi-
eus zijn, maar ze trachten personen die, vanuit hun religieuze overtuigingen, een bedreiging 
vormen voor hun invloedssfeer te elimineren.
 Ook op Cuba kwam ik gevallen tegen van mensenrechtenschendingen jegens religieuze 
minderheden, maar niet op de manier die ik had verwacht. Tijdens mijn eerste reis naar het 
eiland in 2015 verwachtte ik dat religie onder het heersende communistische regime verbo-
den zou zijn. Ik was nogal verrast om te zien dat zoveel kerken bezoekers openlijk verwel-
komden en vrij samenkwamen. Ik ontdekte dat achter deze façade er ernstige beperkingen 
van de godsdienstvrijheid schuilgingen. Religieuze organisaties worden getolereerd, maar ze 
worden met veel beperkingen geconfronteerd, vooral als ze in aantal toenemen. Er bleek geen 
echte vrijheid van meningsuiting te bestaan; erediensten worden gecontroleerd, predikanten 
blijven uit voorzichtigheid weg van 
politieke uitspraken over het regime 
of de mensenrechtensituatie, en zaken 
als evangelisatie, diaconaal werk of 
confessioneel onderwijs zijn nagenoeg 
onmogelijk.
 In Cuba legde ik contact met Ma-
rio Félix Lleonart, een predikant en blogger, die er niet voor terugdeinsde openbare verkla-
ringen af te leggen over sociale onrechtvaardigheden en het onderdrukkende beleid van het 
communistische regime (Lleonart, 2017). Andere predikanten beschouwden hem als “onver-
standig”, maar hij geloofde in zijn “profetische missie”. Hij werd verschillende keren gevangen-
gezet, vaak gedwongen tot huisarrest en moest uiteindelijk in ballingschap gaan.
 Zodoende had ik anekdotisch bewijs verzameld van kwetsbare religieuze minderheden in 
drie zeer verschillende contexten: inheemse gebieden zoals in Colombia, gebieden die worden 
gecontroleerd door de georganiseerde misdaad zoals in delen van Mexico, en het autoritaire 
Cuba. Door deze ervaringen realiseerde ik me dat er serieuze problemen zijn met betrekking 
tot godsdienstvrijheid in Latijns-Amerikaanse landen, maar ik had moeite om te begrijpen 
waarom dit zo verkeerd wordt ingeschat en zelfs genegeerd. Als men kijkt naar de belangrijk-
ste instrumenten voor het monitoren van godsdienstvrijheid van zowel confessionele organi-
saties als universiteiten kan worden vastgesteld dat de empirische observatie van een aantal 
karakteristieke aspecten van religieuze vervolging in Latijns-Amerika onvoldoende worden 
onderkend door bestaande theoretische kaders en instrumenten voor gegevensverzameling. 
In de literatuur over godsdienstvrijheid en religieuze conflicten komen de specifieke soorten 
mensenrechtenschendingen die ik in Latijns-Amerikaanse landen waarnam, slechts marginaal 
naar voren. Maar ook buiten de context van wetenschap wordt godsdienstvrijheid verkeerd 
ingeschat. Het is ook waarneembaar in het overheidsbeleid van veel landen, zoals ik hierna 
beschrijf.

Predikanten zijn vaak 
het slachtoffer van 

gewelddadige aanvallen
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De uitdaging van de handhaving van het recht op godsdienstvrijheid
De meeste Latijns-Amerikaanse landen zijn al ongeveer drie decennia democratieën en heb-
ben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van de kwaliteit van de democratie, on-
danks resterende uitdagingen (O’Donnell, 1993; Dabène, 2007; Petri, 2019; Carrillo-Flórez 
& Petri, 2009). Sinds de democratisering van Latijns-Amerika in de jaren tachtig wordt de 
wettelijke bescherming van godsdienstvrijheid gegarandeerd door internationale verdragen 
en nationale grondwetten. De meeste Latijns-Amerikaanse landen hebben de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten en het Amerikaanse Verdrag inzake de rechten van de mens ondertekend, 
die de vrijheid van godsdienst beschermen. Wat nationale grondwetten en staatsinmenging 
in religie betreft, zijn er geen grote zorgen met betrekking tot de wettelijke bescherming van 
godsdienstvrijheid. Gegevens van het Religion and State Project (Bar-Ilan Universiteit, Is-
raël) bevestigen dat, afgezien van enkele vormen van voorkeursbehandeling van katholieken 
en enkele registratievereisten en beperkingen voor bekering, Latijns-Amerikaanse landen 
een van de laagste niveaus van overheidsbetrokkenheid bij religie hebben, met uitzondering 
van Cuba en Mexico.
 Maar wat betekent dit in de praktijk? En hoe rijmt dit met het bewijs van schendingen 
van de godsdienstvrijheid door niet-statelijke actoren zoals de georganiseerde misdaad of 
inheemse actoren dat ik had verzameld? Het leek logisch voor Cuba als autoritair regime, 
maar hoe zit het met Mexico en Colombia? Hoe zit het met Ana Silvia en Daniel? Bestaande 
instrumenten die godsdienstvrijheid monitoren lijken dergelijke gevallen te negeren.
 Ondanks de over het algemeen zeer positieve wetgeving is handhaving een veel gro-
tere uitdaging is dan vaak wordt verondersteld, vooral op lokaal niveau. Zoals Guillermo 
O’Donnell uitlegt, zijn veel Latijns-Amerikaanse overheden niet in staat om de rechtstaat te 

garanderen binnen hun grondgebied 
(1993). Andere wetenschappers spre-
ken van het bestaan van enclaves van 
“subnationaal autoritarisme” binnen 
democratische staten (Gibson, 2005; 
Dabène, 2008; Giraudy, 2010). Het be-
staan van subnationale gebieden die 

worden gekenmerkt door een zwakke rechtsstaat en een zwakke staatscapaciteit heeft dui-
delijke gevolgen voor de handhaving van democratische rechten, waaronder godsdienstvrij-
heid. De inheemse gemeenschappen in Colombia en de wetteloze staten in Noord-Mexico 
passen in deze categorie. Dit geldt ook voor Cuba in zijn geheel.
 Het lijkt logisch om aan te nemen dat politiek instabiele omgevingen, met zwakke poli-
tieke instellingen, een falende rechtsstaat en ernstige uitdagingen op het gebied van de men-
selijke veiligheid, vruchtbare omgevingen zijn voor de ontwikkeling van religieuze conflicten 
en kwetsbaarheid creëren voor religieuze minderheden. Dit is een verklarende factor voor de 
kwetsbaarheid van religieuze minderheden in Latijns-Amerikaanse landen die op zijn minst 
het overwegen waard is.

Enclaves van “subnationaal 
autoritarisme” binnen 
democratische staten
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Verband tussen het gedrag van religieuze minderheden en hun kwetsbaarheid
Een volgende vraag die verband houdt met de waarneming en duiding van schendingen van 
godsdienstvrijheid dient zich aan. Als we naar de religieuze statistieken kijken, is Latijns-Ameri-
ka een continent dat op het eerste gezicht wordt gekenmerkt door een grote mate van religieuze 
homogeniteit. Het wordt over het algemeen beschouwd als een christelijk continent, waarbij het 
christendom in alle landen de grootste religie is. Is het realistisch om in een dergelijke context 
te spreken van de aanwezigheid van religieuze minderheden, laat staan van kwetsbare religieuze 
minderheden? En hoe kunnen religieuze conflicten waarbij christenen betrokken zijn, bestaan 
in landen met een christelijke meerderheid?
 In veel Latijns-Amerikaanse landen hebben de afgelopen decennia zogenaamde ‘new religi-
ous movements’, zoals de pinksterbeweging, het mormonisme, de Afro-Braziliaanse religies, de 
katholieke charismatische vernieuwing en inheemse spiritualiteit, een snelle groei doorgemaakt. 
Het succes van deze bewegingen kan worden geïnterpreteerd als het resultaat van de vrije markt 
van religieuze ideeën, wat impliceert dat de mate van godsdienstvrijheid het mogelijk maakte 
dat dergelijke bewegingen floreren (Steigenga & Cleary, 2007). Hoe kan deze realiteit, die lijkt op 
wijdverbreide religieuze tolerantie, naast religieuze conflicten bestaan?
 De schijnbare homogeniteit van het religieuze landschap van Latijns-Amerika verbergt een 
aanzienlijke diversiteit binnen het christendom, zowel binnen het katholicisme als onder niet-
katholieke minderheden, waaronder de snelgroeiende protestantse groeperingen (De la Torre & 
Martín, 2016). Alleen al in Mexico zijn er 4.393 protestantse denominaties (INEGI, 2010).
 Een vaak aangehaalde hypothese is dat wetgeving en cultuur in Latijns-Amerika discrimine-
rend zijn voor niet-katholieken (Freston, 2018). Dit blijkt echter niet het belangrijkste probleem 
te zijn op het gebied van godsdienstvrijheid, ook al wordt dit door veel protestantse groeperin-
gen steevast aangegeven als de belangrijkste kwestie. Er zijn zeker gevallen van discriminatie 
van niet-katholieke groepen, maar die zijn lang niet zo ernstig als de voorbeelden die ik eerder 
noemde (Kovic, 2007). Integendeel, religieuze conflicten in inheemse gemeenschappen, geweld 
tegen religieuze groeperingen door de georganiseerde misdaad en staatsrepressie van religie in 
het communistische Cuba hebben weinig te maken met conflicten tussen verschillende christe-
lijke denominaties, maar treffen zowel katholieken als niet-katholieken.
 De diversiteit binnen het christendom is niet alleen confessioneel; het is ook gerelateerd aan 
religieuze praktijk en gedrag (De la Torre & Gutiérrez, 2007; De la Torre & Martín, 2016). Er is 
een opmerkelijk verschil tussen naamchristenen en actief praktiserende christenen. De meer-
derheid van de Latijns-Amerikaanse bevolking is in naam christen, maar in de meeste landen in 
de regio gaat minder dan 50% van alle christenen regelmatig naar de kerk. Recente onderzoe-
ken (Pew Research Center, 2014; RIFREM, 2016) wijzen op opmerkelijke verschillen binnen het 
christendom in termen van religieuze naleving, betrokkenheid bij zendingsactiviteiten, liefda-
digheidswerk of belangenbehartiging, het volgen van bepaalde morele principes, enz. Hoewel 
het christendom de meerderheidsreligie is op het continent, vormen actief praktiserende chris-
tenen, afhankelijk van hoe ze worden gedefinieerd, een minderheid (Compagnon, 2008; Pelletier, 
2017).
 Gezien het belangrijke statistische verschil tussen naamchristenen en christenen die hun ge-
loof actief uitdragen, is het misleidend om alleen naar religieuze identiteit te kijken om religieuze 
conflicten te begrijpen. De gevallen waar ik hierboven naar verwees, hebben één ding gemeen: 
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de kwetsbaarheid van de religieuze groeperingen lijkt voornamelijk verband te houden met hun 
gedrag en daden, niet met hun identiteit. Ana Silvia werd bedreigd door gemeenschapsleiders, 
niet toen ze zich bekeerde tot het evangelische christendom, maar toen ze een school startte en 
een lobby-initiatief begon voor de erkenning van de rechten van een christelijke minderheids-
groepering. De bekeerde halcón in Daniel’s voetbalteam werd vermoord omdat het drugskartel 
zijn verandering van prioriteiten niet op prijs stelde. In Cuba kwam Mario Félix in de problemen 
omdat hij openlijk kritiek had geuit op de regering. Dit wijst op een verband tussen religieus 
gedrag, of beter gezegd, door religieuze overtuigingen geïnspireerd gedrag, en kwetsbaarheid.

Religie als factor van kwetsbaarheid
Het is een legitieme vraag of religieus gedrag echt de verklarende factor is voor kwetsbaarheid in 
de conflicten die ik noemde, of dat alternatieve verklaringen relevanter zijn. Er kunnen immers 
ook politieke, economische of sociale verklaringen zijn voor de kwetsbaarheid van Ana Silvia, 
Daniel en Mario Félix.
 In het geval van Ana Silvia moet de vervolging die ze heeft ondergaan misschien niet worden 
verklaard door religie, maar veeleer door het feit dat haar acties tegen de wil van de inheemse 
autoriteiten ingingen. Misschien moet de moord op een van de jonge spelers in Daniels voet-
balteam niet worden verklaard door religie, maar door het feit dat zijn initiatief de belangen van 
de drugskartels bedreigde. Zou het geval van Mario Félix niet verklaard kunnen worden door 
het feit dat zijn publieke kritiek op de mensenrechtensituatie een bedreiging vormde voor het 
Cubaanse regime?
 In de loop der jaren ben ik veel verschillende actoren tegengekomen, waaronder medewer-
kers van confessionele organisaties, maar ook journalisten en ambtenaren, die dergelijke vragen 
hebben gesteld. Elizabeth Shakman Hurd wijdde zelfs een heel boek (2015) aan de problemen 
die werden opgeworpen door de term ‘religieus’ te gebruiken als een unieke verklaring van ge-
weld. Met Hurd verwerpen velen zaken snel als ‘geen religieuze vervolging’ en geven daarmee 
uitsluitend alternatieve politieke, economische of sociale verklaringen. In dergelijke commenta-
ren wordt impliciet aangenomen dat een incident alleen als religieuze vervolging mag worden 
bestempeld als de daders een opzettelijk religieus motief hadden en dat religie de enige of in 
ieder geval de belangrijkste verklarende factor is. Een bijkomende impliciete veronderstelling is 
dat een incident alleen als ‘religieuze vervolging’ mag worden bestempeld als het een voldoende 
mate van intensiteit heeft.
 Om zowel conceptuele als empirische redenen hebben deze aannames me altijd verbaasd. 
Puur religieuze conflicten zijn zeldzaam. Dit geldt zelfs voor conflicten die in de Bijbel worden 
beschreven. Men zou kunnen stellen dat het incident van de steniging van Stefanus, de eerste 
christelijke martelaar, meer politiek dan religieus was. Een zorgvuldige analyse van het verslag 
van dit incident in het Nieuwe Testament (Handelingen 6:8-8:1) laat zien dat hij niet om reli-
gieuze redenen werd vermoord, maar omdat hij de leden van het Sanhedrin had beledigd en 
omdat hij een beweging vertegenwoordigde die hun invloed bedreigde (Boyd-MacMillan, 2006). 
De kruisiging van Jezus zelf kan ook in politieke termen worden geïnterpreteerd: hij werd ter 
dood veroordeeld omdat hij een bedreiging vormde voor het gezag van de Romeinen. Ondanks 
de voor de hand liggende politieke dimensie van deze incidenten, zou niemand de religieuze 
overtuiging van zowel de daders als de slachtoffers durven bagatelliseren. Een multifactoriële 
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benadering om deze incidenten te interpreteren, waarbij de politieke en religieuze dimensies 
ervan worden erkend, lijkt daarom geschikter.
 Zoals Fox terecht opmerkt: “zijn er weinig of geen belangrijke politieke gebeurtenissen die 
puur gemotiveerd zijn door religie. De meeste worden gemotiveerd en beïnvloed door complexe 
factoren (…)” (vert. uit 2001:54). Een voorbeeld hiervan is de interpretatie van het aanhoudende 
sektarische geweld in Noord-Nigeria, een onoverzichtelijk conflict waarin het isoleren van het 
religieuze element bijzonder ingewikkeld is (Madueke, 2018). Een andere Nigeriaanse onderzoe-
ker, die om veiligheidsredenen liever anoniem blijft, stelt dat dit conflict onderhevig is aan een 
“vervolgingseclips”. Politieke en economische factoren die verband houden met aanhoudende 
burgerlijke onrust overschaduwen en verduisteren hierbij vaak de religieuze dimensies van het 
geweld.
 Met dit voorbeeld kan een breder punt worden geïllustreerd: het waarnemen, laat staan me-
ten, van religie als onderdeel van burgerconflicten kan gecompliceerd worden door het bestaan 
van verschijnselen zoals de vervolgingseclips. In andere gevallen kan religie politieke en econo-
mische factoren overschaduwen. In een monografie over de Mexicaanse staat Chiapas beschrijft 
Kovic bijvoorbeeld hoe “religie politieke en economische strijd maskeert” (2007:203)
Dit alles suggereert dat alternatieve politieke, economische of sociale verklaringen het bestaan 
van een relatie tussen religieus ge-
drag en kwetsbaarheid niet ont-
krachten (Marshall, 2018). Het is 
een vergissing om zich slechts tot 
één factor van kwetsbaarheid te wil-
len beperken, omdat conflicten altijd 
multifactorieel zijn. In feite hebben 
de bedreigingen voor de menselijke 
veiligheid die ik als voorbeelden heb gepresenteerd geen directe religieuze motivatie, maar dit 
betekent niet dat religie geen rol speelt. Religie moet worden gezien als een van de factoren, 
naast andere factoren, van de kwetsbaarheid van religieuze minderheden.

4. Gevolgen van het religieus analfabetisme
Zoals ik hierboven heb betoogd, is religie om verschillende redenen een blinde vlek in de soci-
ale wetenschappen. In de afgelopen jaren is de academische belangstelling voor religie echter 
gegroeid. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de rol die religieuze actoren spelen bij 
de bevordering van gerechtigheid (Appleby, 2000; Mwaura, 2008; Grim, 2016; Baumgart-Ochse 
et al., 2017). Er wordt echter nog steeds weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen de 
maatschappelijke betrokkenheid van religieuze actoren en hun kwetsbaarheid voor mensen-
rechtenschendingen.
 De onderkenning van de rol van religie kan vergaande gevolgen hebben. Het vormt een 
obstakel voor evidence-based policy, wat de laatste tijd het sleutelwoord lijkt te zijn in het over-
heidsbeleid. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de behoeften en zorgen van religieuze groe-
peringen niet in aanmerking worden genomen. Zo hebben de volksgezondheidsmaatregelen 
ter bestrijding van COVID-19 geleid tot objectieve beperkingen van enkele van de collectieve 
dimensies van godsdienstvrijheid in enkele Latijns-Amerikaanse landen. In Brazilië zijn enkele 
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keren kerkdiensten binnengevallen door de politie, zijn reisvergunningen van geestelijken in Chili 
geweigerd en is belangrijk humanitair werk van confessionele organisaties aan de grens tussen 
Mexico en de Verenigde Staten onderbroken. Een voorbeeld van voor het Covid-tijdperk zijn 
de bestemmingswetten door stadsplanners, die het vestigen van gebedshuizen in woonwijken 
verbieden zonder rekening te houden met de wensen van de volgelingen van bepaalde religies 
(Guardia, 2010; Petri & Osorio, 2021). 
 Religieuze geletterdheid is niet alleen een sleutel voor het conceptualiseren van effectieve 
ontwikkelingsstrategieën, het is ook een moreel imperatief, als men uitgaat van de sociologische 
realiteit dat veel bevolkingen religieuze voorkeuren hebben. De bescherming van het recht op 
godsdienstvrijheid houdt daarom in dat er rekening gehouden moet worden met de specifieke 
behoeften van religieuze groepen en dat er gehandeld moet worden bij mensenrechtenschendin-
gen die verband houden met religie.
 Een alomvattend begrip van de aard van de kwetsbaarheid van religieuze minderheden is 
essentieel om religieuze geletterdheid voor ambtenaren te bevorderen, zodat ze kunnen optre-

den bij mensenrechtenschendingen 
die verband houden met religie (Jous-
tra, 2018). Het is ook een sleutel tot 
het informeren van maatschappelijke 
organisaties die zich richten op het 
ondersteunen van de slachtoffers van 

religieuze vervolging, zodat ze kunnen reageren op aspecten van de kwetsbaarheid van religieuze 
minderheden die tot nu toe werden verwaarloosd. In het geval van mensenrechtenorganisaties in 
het algemeen is religieuze geletterdheid net zo belangrijk, omdat zij vaak het religieuze element 
in het gedrag van bijvoorbeeld mensenrechten-, milieu- of anticorruptie-activisten niet erkennen 
(Marshall, Gilbert & Green, 2009). Ten slotte kan het ook relevant zijn om de kwetsbaarheid van 
religieuze minderheden zelf te verminderen, hen te helpen bij het bewustzijn van hun positie en 
hun reflectie op coping-mechanismen.
 Meer oog voor de religieuze dimensie van conflicten zal hopelijk nuttige inzichten opleveren 
voor de internationale bevordering van godsdienstvrijheid, aangezien dit langzamerhand onder-
deel wordt van het buitenlands beleid van democratische landen. Dit is met name relevant voor 
Latijns-Amerika, waar godsdienstvrijheid geen beleidsprioriteit lijkt te zijn. De Inter-American 
Commission on Human Rights, een orgaan van de Organisatie van Amerikaanse Staten, heeft 
geen rapporteur voor godsdienstvrijheid en houdt op geen enkele manier toezicht op de kwestie, 
ondanks het feit dat godsdienstvrijheid is verankerd in het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten 
van de Mens. Godsdienstvrijheid is ook geen beleidsprioriteit voor de meeste Latijns-Ameri-
kaanse regeringen, met uitzondering van Brazilië (Freston, 2018). Bijzondere aandacht voor de 
specifieke kwetsbaarheid van religieuze minderheden is nodig bij alle inspanningen in verband 
met staatshervorming en democratisering. Ten slotte moeten mensenrechtenorganisaties en 
overheden, waaronder de Nederlandse, religie betrekken bij hun monitoringinspanningen.
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