Droit et religions dans le Triangle de Weimar
Colloque international le 25 mars 2022
dans la salle de réunion du Sénat de l'Université de Paderborn
Tant les "religions" ainsi que le "droit" structurent et marquent durablement les sociétés. Il
existe une relation d'interdépendance particulière (et souvent tendue) entre le droit, la religion et la société : les communautés politiques, comme l'Union européenne, protègent la pratique religieuse et la liberté de confession, tandis que les religions établissent leurs propres
structures juridiques, parfois parallèles. Les sociétés intègrent ainsi les idées et les personnes
religieuses. Le Triangle de Weimar, c'est-à-dire la "coopération renforcée" des États européens que sont l'Allemagne, la France et la Pologne, illustre particulièrement bien ce phénomène.
Ce colloque d'une journée, qui réunit des représentants renommés de ces trois pays et de
différentes confessions religieuses, abordera les différentes approches des religions dans le
Triangle de Weimar sous l'angle juridique, sociologique, politologique et théologique.
L'objectif est de documenter une prise de conscience durable de la diversité et des potentiels
culturels de ces trois pays dans une Europe unie et de trouver des points de départ futurs pour
une coopération renforcée dans le Triangle de Weimar en vue d'un dialogue interreligieux
transfrontalier.

Programme
Café de bienvenue 9.30 heures
Ouverture du colloque
Markus Globisch &
10.00 - 10.10
Prof. Dr. Dieter Krimphove
Organisateurs du colloque
Bienvenue
Prof. Dr. Birgitt Riegraf
Présidente de l'Université de Paderborn
10h10 - 10h20
Mot de bienvenue
10.10 – 10.30
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner
Ministre des Affaires fédérales, européennes et internationales du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Perspective thématique I
Conditions générales du Dialogue interreligieux
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l'Europe et les religions
Prof. Dr. Dieter Krimphove
10.30 – 11.00
Professeur Jean Monnet "ad personam".
Université de Paderborn
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux - Une incitation au dialogue interreligieux et à l'intégration
Intégration
11.00 – 11.30
Rév. Dr. Markus Solo Kewuta, SVD
Consilium Pontificium Pro Dialogo Inter Religiones, Vatican
Le judaïsme dans le contexte du Triangle
de Weimar
Rabbin Prof. Walter Homolka, PhD, PhD,
DHL
11.30 – 12.00
Recteur du Collège Abraham Geiger à l'Université de Potsdam et président de la Fondation Leo Baeck
Questions des participants aux interve12.00 – 12.30
nants
Collation de midi en commun (snak)
12.30 – 13.30
Perspective thématique II
Perspectives interdisciplinaires du Triangle de Weimar
Les minorités religieuses en France. Perceptions sociales et politiques
PD Dr. Anne-Laure Zwilling
13.30 – 14.00
Centre de recherche DRES-Droit, religion,
entreprise et société
CNRS / Université de Strasbourg
Théologie des religions - Une approche
théologique et
perspective de la science des religions
14.00 – 14.30
Prof. Dr. Krystian Kałuża
Directeur de l'Institut de théologie
Sciences Uniwersytet Opolski
Pause-café
14.30 – 15.00
L'éducation religieuse en tant que fondement de la politique (religieuse)
participation politique et interreligieuse ?
15.00 – 15.30
Prof. Dr. Oliver Reis Institut de théologie catholique
Université de Paderborn
Questions des participants aux interve15.30 – 16.30
nants et discussion
Organisateur
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Markus Globisch : doctorant à la Faculté de théologie catholique de l'Université d'Erfurt. Dans
le cadre de son projet de thèse en pédagogie religieuse, il reconstruit les argumentations critiques de la religion dans les vidéos YouTube d'influenceurs populaires.
Dr. Dieter Krimphove : titulaire de la chaire de droit économique et de droit économique européen de l'université de Paderborn, professeur Jean Monnet "ad personam" et professeur
invité de l'université du Danube à Krems. Ses recherches portent principalement sur les domaines du droit bancaire et économique allemand et européen.
Lieu de la conférence
Universität Paderborn
Senatssitzungssaal (Gebäude B, Raum 3.231)
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Participation & inscription
Il est demandé aux participants de s'inscrire par écrit en envoyant le formulaire d'inscription
avant le 11 mars 2022 à markus.globisch@uni-erfurt.de et christoph.lueke@upb.de. En raison
d'une capacité limitée, l'inscription se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi.
La participation à la conférence est gratuite.
La règle des 2G (guéris, vaccinés) s'applique.
Veuillez s’il vous plait envoyer votre inscription par e-mail à :
christoph.lueke@upb.de
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Prawo i religie w Trójkącie Weimarskim
Międzynarodowe sympozjum 25 marca 2022 r.
w sali posiedzeń Senatu (‘Senatssitzungssaal’, budynek B, sala 3.231)
Uniwersytetu w Paderborn
Zarówno "religie" jak i "prawo" strukturyzują i kształtują społeczeństwa w sposób trwały. Pomiędzy prawem, religią i społeczeństwem istnieje osobliwa (często napięta) relacja: wspólnoty
polityczne, takie jak Unia Europejska, chronią praktyki religijne i wolność wyznania, podczas
gdy religie z kolei tworzą swoje własne, czasem równoległe, struktury prawne. Społeczeństwa
integrują w ten sposób idee i osoby religijne. W szczególny sposób można to zilustrować na
przykładzie Trójkąta Weimarskiego, czyli "wzmocnionej współpracy" między europejskimi państwami – Polską, Francją i Niemcami.
Jednodniowa konferencja z udziałem znanych przedstawicieli z tych trzech krajów i różnych
środowisk religijnych będzie poświęcona różnym sposobom traktowania religii w Trójkącie Weimarskim z perspektywy prawnej, socjologicznej, politycznej i teologicznej.
Celem jest udokumentowanie trwałej świadomości różnorodności i potencjału kulturowego
tych trzech krajów w zjednoczonej Europie oraz znalezienie przyszłych punktów wyjścia dla
zintensyfikowanej współpracy w Trójkącie Weimarskim na rzecz transgranicznego dialogu
międzyreligijnego.

Program
Powitalna kawa

9.30

Otwarcie konferencji

10.00 – 10.10

Markus Globisch i
Prof. Dr. Dieter Krimphove
Organizatorzy konferencji
Powitanie

10.10 – 10.20

Prof. Dr. Birgitt Riegraf
Prezydent Uniwersytetu w Paderborn
Pozdrowienia

10.20 – 10.30

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner
Minister ds. federalnych i europejskich oraz spraw międzynarodowych kraju związkowego Nadrenia PółnocnaWestfalia
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Perspektywa tematyczna I
Ramy - Europa i religie

Warunki ramowe Dialog
międzyreligijny
10.30 – 11.00

Prof. Dr. Dieter Krimphove
Jean Monnet Profesor „ad personam“
Uniwersytet w Paderborn
Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego - Bodziec do dialogu międzyreligijnego i integracja

11.00 – 11.30

Rev. Fr. Dr. Markus Solo Kewuta, SVD
Pontificium Consilium Pro Dialogo Inter Religiones
Watykan
Judaizm w kontekście Trójkąta Weimarskiego

11.30 – 12.00

Rabbin Prof. Walter Homolka, PhD, PhD, DHL
Rektor Kolegium Abrahama Geigera na Uniwersytecie
w Poczdamie i Przewodniczący Fundacji Leo Baecka
Pytania uczestników do prelegentów

12.00 – 12.30

Przerwa obiadowa

12.30 – 13.30

Perspektywa tematyczna II
Mniejszości religijne we Francji. Postrzeganie społeczne i polityczne

Interdyscyplinarne spojrzenie
na Trójkąt Weimarski
13.30 – 14.00

PD Dr. Anne-Laure Zwilling
Centrum Badawcze DRES-Droit, religion, entreprise et
société
CNRS / Uniwersytet w Strasburgu
Teologia religii - Teologiczna i perspektywa religioznawcza

14.00 – 14.30

Prof. Dr. Krystian Kałuża
Dyrektor Instytutu Teologicznego Nauki ścisłe
Uniwersytet Opolski
Przerwa na kawę

14.30 – 15.00

Edukacja religijna jako podstawa (religii)
uczestnictwo polityczne i międzyreligijne?

15.00 – 15.30

Prof. Dr. Dr. Oliver Reis
Instytut Teologii Katolickiej
Uniwersytet w Paderborn
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Pytania uczestników do prelegentów i dyskusja

15.30 – 16.30

Koniec

16.30

Organizatorzy
Markus Globisch jest doktorantem na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Erfurcie.
W ramach swojego projektu doktorskiego dotyczącego edukacji religijnej rekonstruuje argumenty krytyczne wobec religii w filmach wideo na YouTube autorstwa popularnych influencerów.
Prof. Dr. jur. Dieter Krimphove prowadzi katedrę prawa gospodarczego i europejskiego
prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Paderborn, jest profesorem "ad personam" Jean
Monnet i profesorem wizytującym na Uniwersytecie Dunajskim w Krems. Jego badania koncentrują się na niemieckim i europejskim prawie bankowym i handlowym.

Miejsce konferencji
Uniwersytet w Paderborn
Sala posiedzeń Senatu (‘Senatssitzungssaal’, budynek B, sala 3.231)
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Uczestnictwo i rejestracja
Wymagana jest pisemna rejestracja poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres
christoph.lueke@upb.de do dnia 11 marca 2022 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
rejestracja będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
____________________________
(Tytuł) Nazwisko, imię
____________________________
Instytucja
____________________________
Ulica
____________________________
Kod pocztowy/miejscowość
____________________________
E-mail
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