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Interreligieuze conferentie over HIV & AIDS, ”Bruggen bouwen vanuit religie”
21-22 juli 2018, Planetarium Gaasperplas, Amsterdam
Voorafgaande aan de Internationale AIDS Conferentie organiseert de Wereldraad van
Kerken - Ecumenical Advocacy Alliance (WCC-EAA), in samenwerking met religieuze en nietreligieuze partners, haar tweejaarlijkse internationale HIV & aids conferentie. Dit interreligieuze
evenement met de titel ”Bruggen bouwen vanuit religie (Faith Building Bridges)”, vindt plaats
op 21-22 juli 2018 in het Planetarium, Gaasperplas, Amsterdam.
Bruggen bouwen betekent samenwerken met een grote diversiteit aan groepen en het
bouwen van partnerschappen. Alleen zo kunnen we de door de UN gestelde Three
Zero’s bereiken: NUL nieuwe HIV infecties, NUL sterfgevallen door aids en NUL stigma en
discriminatie. De conferentie brengt mensen vanuit de hele wereld en met verschillende
religieuze achtergronden samen. Het biedt daarmee een unieke gelegenheid voor het
delen van kennis en ervaringen; het ontwikkelen van vaardigheden; beleidsbeïnvloeding en
netwerken.
Dit evenement kijkt naar hoe religieuze leiders en groepen bruggen kunnen en moeten
bouwen om vóór 2030 aids als volksgezondheidsbedreiging te elimineren, met een speciale
aandacht voor de meest kwetsbare groepen voor HIV infectie, zoals migranten, kinderen,
adolescenten, mensen met Tuberculose- en HIV co-infectie en andere hard geraakte groepen.
Iedereen die hier meer over wil weten is van harte welkom, in het bijzonder jonge mensen,
studenten, religieuze leiders en vertegenwoordigers van kerken of maatschappelijke
groeperingen (zoals vluchtelingen, migranten, jeugdgroepen, belangenverenigingen van
drugsgebruikers).
Kosten voor deelname aan deze conferentie zijn € 30 voor studenten (studenten van de
Faculteit voor Religie en Theologie, Vrije Universiteit, kunnen gratis deelnemen maar moeten
wel contact opnemen met de registratie) en vertegenwoordigers van lokaal opererende
Nederlandse organisaties/instellingen en € 100 voor vertegenwoordigers van internationaal
opererende organisaties/instellingen. Deze kosten zijn inclusief 2 lunches en koffie en thee. De
voertaal is Engels.
Meer informatie: www.iacfaith.org/pre-conference
Registratie: www.iacfaith.org/registration
Interreligieuze Herdenkings- en Gebedsdienst
23 juli 2018, 12.00 tot 13.00 uur Keizersgrachtkerk,
Amsterdam

Op maandag 23 juli 2018 is er van 12 tot 13 uur een internationale interreligieuze
Herdenkings- en Gebedsdienst in de Keizersgrachtkerk. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn
is van harte welkom. U hoeft zich niet te registreren en er zijn geen kosten aan verbonden. De
voertaal is Engels.
HIV zelf-test
23 juli 2018, 13:00 tot 13:45 Keizersgrachtkerk, Amsterdam
Aansluitend op de gebedsdienst zal er in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk een presentatie
gegeven worden over de mogelijkheden van de HIV zelf-test. Iedereen die meer over de HIV
zelf-test wil weten is van harte welkom. U hoeft zich niet te registreren en er zijn geen kosten
aan verbonden. De voertaal is Engels.
Global Village: Interreligieuze Netwerk Zone & HIV Preventie en Test Zone
23-27 juli, RAI, Amsterdam
Stands 506 and 507
The Global Village maakt deel uit van de International AIDS Conference, zie www.aids2018.
org . Dit ‘werelddorp’ is gratis toegankelijk voor iedereen en is bedoeld om de verbinding
te maken tussen de internationale conferentie en de lokale gemeenschap waaronder de
inwoners van Amsterdam. De WCC-EAA organiseert een Interreligieuze Netwerk Zone in de
Global Village: een dynamische ruimte voor presentaties, ontmoetingen, uitwisselingen en
workshops. Daarnaast organiseert de WCC-EAA, in samenwerking met UNAIDS en de WHO,
een Netwerk Zone waar de preventie van, en het testen op, HIV centraal staan. Voor meer
informatie zie: www.aids2018.org/Programme/Global-Villa-Youth-Programme
Global Village: De rol van de gemeenschap bij het testen op HIV - een interactieve sessie
25 juli, 16:30 tot 17:30, RAI Global Village Sessie Zaal 2, Amsterdam
”Er is een gemeenschap nodig om diegenen die zijn achtergebleven te bereiken;
gemeenschapsleiders over hun ervaringen met HIV testen”. Gemeenschapsleiders, met name
religieuze leiders, zullen hun ervaringen delen over initiatieven waarbij de gemeenschap een
leidende rol speelt in het promoten en organiseren van het testen op HIV. Ook zullen zij met
de deelnemers in gesprek gaan over hoe dit zgn. ‘gemeenschapsgeleide testen’ verder zou
kunnen worden uitgebreid. De sessie, in samenwerking met UNAIDS en WHO, vindt plaats
op 25 juli van 16:30 tot 17:30 uur in de Global Village Sessie Zaal 2. U hoeft zich niet te
registreren en er zijn geen kosten aan verbonden.
Gebedsdiensten en counseling faciliteiten tijdens de Internationale
Aids Conferentie
23-27 juli, RAI, Amsterdam
De International AIDS Society heeft binnen de RAI een ruimte
beschikbaar gesteld als interreligieuze gebeds- en stilteruimte. De
WCC-EAA organiseert hier, samen met verschillende religieuze leiders
en counselors, dagelijkse gebeds- en erediensten. De ruimte en
diensten zijn toegankelijk voor alle deelnemers van de conferentie.
De religieuze leiders en counselors zullen ook beschikbaar zijn voor
informele counseling en spirituele ondersteuning.

