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I. Plataforma C – Aprendamos a incidir
Development and implementation of an online course for Christians interested in politics in the
Middle East and Eastern Europe.
We live in a superficial and postmodern world that is constantly challenging Christian beliefs.
Christians can make a difference in their communities by using their professions, talents and
knowledge to influence politics and Christian political parties in order to impact society.
Many young Christian professionals desire to become active in politics and wish to contribute to
public policy but lack the theoretical framework and practical tools. The online course is a response
to this need, providing training and motivation. It engages churches, seminaries, universities and
professional workers. It is a resource and a platform for learning and the collective development
of projects.
The main focus of the online course is to engage young Christian professionals to be relevant to
society, and actively engage in politics, society and culture by combining their professional skills
with their commitment to their Christian faith.
II. Family Life and Aids Education Ministry – Why Wait?
Een bestuurslid van de Stichting Platform for Social Transformation heeft in 2019 het project Why
Wait? van Family Life and Aids Education Ministry in Malawi bezocht en de uitreiking van de
Annual Quiz Competition, die op de nationale televisie uitgezonden is, bijgewoond. Een audit van
het werk van de afgelopen jaren zal op korte termijn plaatsvinden. Het lijkt nog altijd goed te gaan
met het project: veel leerlingen worden bereikt met weinig geld dankzij het feit dat het een plekje
in het overheidssysteem heeft verworven. Voor de financiering blijft het project volledig
afhankelijk van een particuliere donor. Meer informatie is hier te vinden.
In Nigeria is door corona en de lock downs is het project stil komen te liggen in 2020.

III. The Vulnerability Initiative
Verdediging, druk en distributie van proefschrift The Specific Vulnerability of Religious Minorities
(Vrije Universiteit Amsterdam)
Het uitgangspunt voor mijn proefschrift “The Specific Vulnerability of Religious Minorities” (De
specifieke kwetsbaarheid van religieuze minderheden) was de empirische observatie dat een aantal
karakteristieke aspecten van religieuze vervolging in Latijns-Amerika onvoldoende worden
onderkend door bestaande theoretische kaders en instrumenten voor gegevensverzameling. In mijn
proefschrift verken ik de vraag hoe de kwetsbaarheid van religieuze minderheden het beste
waargenomen kan worden, aan de hand van een interdisciplinaire studie van relevante literatuur
en drie casussen van religieuze minderheidsgroepen in Latijns-Amerika gebaseerd op eigen
veldwerk: (1) de kwetsbaarheid van actief praktiserende christenen veroorzaakt door crimineel
geweld in de staten Nuevo León, Tamaulipas en San Luis Potosí, Mexico, (2) de kwetsbaarheid
van culturele dissidenten onder de etnische Nasagroep in de resguardos indígenas [inheemse
reservaten] van de zuidwestelijke hooglanden van Colombia en (3) de kwetsbaarheid van
christenen in Cuba. Voorts ontwikkel ik een nieuw instrument, de ‘Religious Minorities
Vulnerability Assessment Tool’ (RM-VAT), dat onvoldoende onderkende vormen van religieuze
kwetsbaarheid inzichtelijk maakt. De RM-VAT is een waardevol instrument om de kwetsbaarheid
van religieuze minderheden te duiden op manieren en op niveaus die nog niet eerder zijn
waargenomen. Deze nieuwe inzichten vormen een bruikbare basis om na te denken over en
methoden te ontwikkelen om de weerbaarheid van deze groepen te bevorderen en hun positie
inzichtelijk te maken.
Mijn proefschrift is gebaseerd op origineel veldwerk in drie Latijns-Amerikaanse contexten. Voor
elk van die contexten heb ik meer dan 40 mensen geïnterviewd. Aan de hand van een door mij
ontwikkeld instrument, de Religious Minorities Assessment Tool, heb ik de kwetsbaarheden in
kaart gebracht waar religieuze minderheden onder te lijden hebben en die nog niet eerder als
zodanig zichtbaar waren.
Er wordt vaak van uitgegaan dat in onveilige contexten, zoals bijvoorbeeld het geweld dat wordt
veroorzaakt door de drug cartels in Noord-Mexico, religieuze minderheden vergelijkbare risico’s
lopen als andere groepen. Mijn onderzoek maakt de kwetsbaarheid van religieuze minderheden
zichtbaar en toont aan dat er een zekere mate van specificiteit in hun kwetsbaarheid kan worden
waargenomen die direct te herleiden is tot de uiterlijke gedragingen die voortkomen uit hun
religieuze overtuiging. Mijn onderzoek geeft ook praktische aanknopingspunten om de
weerbaarheid van kwetsbare religieuze minderheden te bevorderen.
Buiten haar wetenschappelijke bijdrages, heeft mijn onderzoek zijn weg heeft gevonden in diverse
academische en politieke fora, waaronder de parlementen van de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Mexico en Costa Rica.

IV. Observatory of Religious Freedom in Latin America
In Q1 we launched and presented our annual report summarizing last year activities to key
stakeholders. OLIRE improved its website and Violent Incidents Database platform to be friendly
for different audiences. We contributed to the development of legal initiatives to promote religious
freedom in Hidalgo (Mexico). We organized conferences with academic partners. In addition,
initiatives were taken to further involve OLIRE in the Inter-American human rights system and
with other partners throughout Latin America.
Our efforts have allowed religious freedom to be understood from a comprehensive and
multidimensional dimension by academia and policy makers. Research about the restrictions on
Christians in the region was disseminated.
In Q2, we developed country reports for eight Latin-American countries; we started the elaboration
of an online training course about religious freedom and prepared different papers for academic
journals. OLIRE launched a social media page and participated in webinars. Partnerships with
Christian (including Catholic) networks were strengthened. Engagement with the Organization of
American States. Elaboration of a contribution to the UN Special Rapporteur on minority issues.
OLIRE has become a reference in the study of the limitations to religious freedom in the region.
Christian organizations, policy makers and scholars use our reports.
In 2022, we expect to a greater presence and opportunities to participate in webinars and online
conferences. We will continue to present OLIRE as a service for our partners. We will continue to
seek opportunities for influence in the public arena.
Annual report.

