
Epistel fra QCEA s Generalforsamling 5-6 Oktober 2018 

Til alle Venner allevegne, 

”Vi er kvækerne i jakkesæt som repræsenterer en radikal aktivist-bevægelse, der taler til andre i 
Jakkesæt”. Denne beskrivelse fra lederen af arbejdet opsummerer de kompromiser og 
udfordringer i fredsarbejds- og menneskerettighedsprogrammer som stab og frivillige hjælpere 
ved Kvækerrådet for Europæiske Anlig-gender (QCEA) påtager sig. 

Vi mødtes som Generalforsamling i Quaker House i Bruxelles 5.-6.oktober 2018. Rundt om 
bordet sad re-præsentanter fra 13i kvækerorganisationer , som udgør bredden af 
kvækerdommen ud over Europa. Som altid blev vi igennem mødet mindet om styrken og dybden 
i QCEAs arbejde på vegne af kvækerne, og alle vi i Generalforsamlingen takker staben og de 
frivillige for deres arbejde og det aftryk, som dette arbejde sætter. 

QCEAs arbejde er tydeligt kvæker af natur, og det opnår støtte fra en bred række af 
kvækergrupper og 11 årsmøder ud over Europa. 

Aktiviteter såsom stille diplomati bringer folk sammen til uformelle møder, sædvanligvis over et 
måltid. Dette kan omfatte at arbejde sammen med usædvanlige aktører på en måde som 
udtrykker vores inderste værdier, og som tillader mennesker som normalt ikke ville tale sammen, 
at gøre det i et sikkert, pålideligt rum. Vi har hørt om gode svar på håndbogen Building Peace 
Together, som nu fås på fransk, russisk og arabisk, foruden engelsk. Udfordringen nu består i at 
hjælpe denne håndbog til at finde et hjem i forskellige sammenhænge, for eks. i universiteter 
med sigte på internationale relationer. Personlig kontakt er væsentlig for at få budskabet, såvel 
som selve dets kilde, til behandling. 

Under arbejdet får holdet ofte behov for at forklare, hvad kvækerværdier og-kvækervidnesbyrd 
er. Det er ikke alene arbejde for staben, men for kvækere ud over Europa, som kan tillade 
kvækergrupper at udføre der radikale arbejde i europæiske institutioner. Enhver kvæker i Europa 
har dette ansvar: at tale om kvæ-kernes arbejde, værdier og vidnesbyrd, og at sætte 
kvækervidnesbyrd ind i en særlig politisk og social sammenhæng. Vi vinder ikke noget ved at 
skjule vort lys for Verden. Vi værdsætter fred i vore egne samfund, men er klare over hvor 
skrøbelig freden er, særlig i europæisk sammenhæng, med opståen af populisme og den 
voksende ekstreme højrefløj med udbredt tale som umenneskeliggør, tilskynder til had og 
opmuntrer til vold, forhandlinger om EU-budgettet som vil kunne betyde mindre finansiel større til 
fredsarbejde, og selvfølgelig Storbritanniens udtræden af den Europæiske Union. 

Vi er blevet mindet om bønnens kraft til at samle vort arbejde, og at det at arbejde for fred er en 
trinvis voksende tilnærmelsesproces. 

Nu da vi i 2019 nærmer os det 40. år for oprettelsen af QCEA har vi overvejet arbejdets 
langsigtede natur. Kvækerarbejde opnår ofte sin virkning ved uafbrudt at virke for de samme 
sager over tid. QCEA har det ikke anderledes : vi blev mindet om, at det nutidige arbejde med 
anti-migrant politiske udtalelser bygger på arbejde der begyndte i 1980. Virkninger af QCEAs 
arbejde kan måske ikke ses i generationer, og det er ofte ikke nemt at pakke pænt ind. 

Sådan et arbejde rejser krav om finansiering. I stigende grad drejer tildelinger fra institutioner sig 
om kortfristet indsats. For tiden er QCEAs langfristede finansiering ikke sikret. Vi har udtænkt et 
dristigt og ambitiøst arbejdsprogram som indbefatter at gribe dybt i vore reserver. Med det 
nuværende niveau har vi 1½ år til at sikre os fondsmidler til at gøre vores løbende program 
funktionsdygtigt. Vi sigter mod denne sum som et minimum og ville gerne opnå en forøgelse af 
personalet til optimal størrelse. 

Vi henvender os til enkelte kvækere og årsmøder ud over Europa for at skaffe og forøge den 
nødvendige støtte, som vil muliggøre dette langfristede sigte. Vi lægger planer for begivenheder 
og finansieringstiltag tll at fejre QCEAs 40.fødselsdag. 

Selvom mange af os er triste, nedslåede eller fortvivlede over Storbritanniens mulige afsked fra 
EU, mener vi stadig, at den følelsesbårne, finansielle og åndelige støtte til kvækerarbejde på 
europæisk grund er afgørende for tro i handling. QCEA griber de fælles anliggender og tanker 
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blandt europæiske kvækerefor at skabe et arbejdsprogram som fører kvækerværdier hen imod 
en mere fredelig og retfærdig verden. Selvom det er fristende at forestille sig den politiske verden 
som en samling af storstilede institutioner – såsom Europaparlamentet – så hviler politiske 
institutioner i virkeligheden på mindre, menneskeligt, ansigt-til-ansigt samvirke. Det er på dette 
niveau, QCEA tilsigter at virke. 

Vi bliver mindet om Rufus Jones’ svar til Violet Holdsworth under optakten til Anden Verdenskrig: 
”Jegsætter mit håb til stilfærdige forehavender og små kredse, i hvilke vitale og nyskabende ting 
finder sted”(Quaker Faith and Practice of Britain Yearly Meeting 24.56) 

Underskrevet i og på vegne af QCEAs Generalforsamling 

Oliver Robertson 

Clerk 

 


