Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM)
Het OJCM is een overlegorgaan van leden van het Contactorgaan Moslims en Overheid, de
Raad van Kerken Nederland, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.
Mission Statement:
Doel
Wij staan pal voor vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, geven invulling aan de scheiding
van Kerk en Staat en baseren ons op de verdragen van de universele rechten van de mens.
Van hieruit willen wij bijdragen aan een Nederlandse samenleving waarin allen in vrijheid en
veiligheid samenleven, waarbij vertrouwen in elkaar de basis is.
Visie
De vrede in de samenleving is gebaat bij het elkaar kennen en goede verhoudingen tussen de
aanhangers van onze respectieve religies.
Wij herkennen elkaar in het verlangen naar een samenleving waarin iedereen het recht heeft en de
verantwoordelijkheid onderschrijft om vanuit de eigen identiteit mee te doen.
Geïnspireerd door onze verschillende tradities gaan wij met elkaar in gesprek en komen wij voor
elkaar op, ondanks de verschillen die er zijn en blijven.
Wat doet het OJCM ?
Elkaar informeren over initiatieven in eigen kring richting politiek en samenleving
Initiëren en bevorderen van initiatieven om ongewenste spanningen in de samenleving, die
op enige wijze aan religie of levensbeschouwing gerelateerd zijn, te voorkomen en te verminderen.
Monitoren van religie-en levensbeschouwing gerelateerde ontwikkelingen in de samenleving
en daarover in gesprek gaan met de politiek en de samenleving
Samenwerken en momenten van afstemming zoeken met vergelijkbare andere
samenwerkingsorganisaties.
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Werkwijze:
Kerngroep
De Kerngroep bereidt de vergaderingen van OJCM voor en doet het uitvoerende werk.
Zij doet dit vanuit een duidelijk mandaat wanneer het gaat om de onderlinge samenwerking tussen
de religies, het optreden naar de overheid, de samenleving en de media.
De kerngroep vergadert bij voorkeur één keer per maand en verder voor zover nodig.
Zij bestaat in principe uit twee personen uit elke religie, waarbij onderling de taken worden
afgesproken en verdeeld.
Nieuwe leden
OJCM staat open voor het deelnemen van (afgevaardigden) van andere religieuze organisaties.
Dit gebeurt alleen op voordracht van de al deelnemende organisaties en bij algemene instemming
van de vergadering.
Huishoudelijk reglement
Het OJCM stelt op voorstel van de kerngroep de bestuurlijke kaders vast en neemt de besluiten.
Het OJCM komt ten minste 4 keer per jaar bij elkaar.
Het OJCM bestaat uit een evenwichtige afvaardiging met minimaal 2 personen per religie, waarvan
er tenminste één persoon afkomstig is uit de betreffende besturen.
Het OJCM kiest uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter (beide van een andere religie) met
een zittingsduur van één jaar, met mogelijkheid van verlenging voor een jaar. In principe wordt er
daarna iemand van een andere religie tot voorzitter gekozen.
Het OJCM heeft ten minste 6 permanente leden met daarnaast een aantal vervangers die zo nodig
deze leden kunnen vervangen.
Het OJCM kent een ambtelijk secretaris, die tevens coördinator is van de kerngroep. Deze secretaris
wordt aangewezen vanuit zijn midden.
Besluiten worden genomen op grond van consensus.
Zo nodig kan zowel het OJCM als de kerngroep een werkgroep instellen.
Organisaties waarmee wordt afgestemd in zaken die hen ook raken zijn:
- het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
-

het Centraal Joods Overleg (CJO).

De relatie met de Stichting Geloven in Samenleven
Het OJCM ziet de Stichting Geloven in Samenleven (GIS) als een bijzondere samenwerkingspartner.
De taken van GIS zijn het in standhouden van een netwerk van lokale en regionale initiatieven en de
uitvoering van specifieke projecten, die in eerste instantie gericht zijn op de achterbannen van de bij
OJCM aangesloten organisaties. Om tot een goede onderlinge afstemming te komen worden de
werkplannen en evaluaties van GIS gedeeld met het OJCM, is GIS een vast agendapunt op de
vergaderingen van het OJCM en wordt de voorzitter van GIS permanent uitgenodigd voor de
vergaderingen van het OJCM en waar nodig ook voor de vergaderingen van de kerngroep.
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