For en rettferdig fred i Palestina og Israel
Kirkenes Verdensråd inviterer i år for syvende gang sine medlemskirker og kirkelige organisasjoner
over hele verden til å delta i markeringen av Kirkeuka for fred og rettferdighet i Palestina og Israel.
Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, sikkerhet og like rettigheter for alle mennesker som
lever i dette området.
Her hjemme står Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, KFUK/KFUM Global, Norske
Kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp og flere andre organisasjoner sammen om å planlegge og
arrangere aktiviteter under Kirkeuka, som er 21.-28.september.
Helt siden 2002 har Kirkenes Verdensråd hatt et særlig engasjement i konflikten Palestina / Israel. Da
ble det såkalte Ledsagerprogrammet opprettet, etter initiativ fra palestinske kirkeledere. Oppgaven
for de internasjonale ledsagerne, som inkluderer 12 nordmenn hvert år, er å ”ledsage palestinere og
israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen av Palestina”.
Ledsagerne er øyenvitner som formidler hvordan livet under okkupasjonen er.
Den palestinske presten Naim Ateek er leder for en felleskirkelig bevegelse, Sabeel, med senter i
Jerusalem. Det arabiske navnet Saabel betyr ’veien’ eller ’kilden med livgivende vann’, og
organisasjonen er engasjert i den ikkevoldelige motstanden blant palestinerne. I Norge og en rekke
andre land er det opprettet støttegrupper for organiasjonen, Sabeels venner.
Da den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, i februar i år vedtok en lov som favoriserer kristne
framfor muslimske palestinere, sendte Sabeel ut en uttalelse der de tok sterk avstand fra dette
forsøket på ”splitt og hersk”- politikk. Et slikt syn støttes av et stort flertall av de kristne palestinerne,
som opplever at hovedkonflikten er mellom den israelske okkupasjonsmakten og det palestinske
folket som er fratatt sine grunnleggende menneskerettigheter.
Naim Ateek sier om den sionistiske politikken som føres i dag at den er uttrykk for en” falsk og
forvrengt jødisk teologi”. Undertrykkelsen og dehumaniseringen av den palestinske befolkningen
reflekterer ikke den jødiske troen, slik den blir formulert av profetene i den hebraiske Bibelen (”Det
gamle testamente”).
Sabeel kjemper for et samfunn der alle er likestilte, uvhengig av religiøs tro eller etnisitet.
Dette synet deler også Jewish Voice for Peace, som er en jødisk organisasjon i USA ( med 100.000
online-aktivister, i følge deres egne nettsider). Organisasjonen arbeider for en ”varig fred som
anerkjenner både palestineres og israeleres rett til sikkerhet og selvbestemmelse”. De støtter
ikkevoldelige aksjoner for å gjøre slutt på den israelske okkupasjonen, og arbeider for å påvirke
amerikansk politikk, basert på Folkeretten og FNs resolusjoner.
Jewish Voice for Peace er inspirert av jødisk tradisjon, og vil arbeide for fred, sosial rettferdighet og
likhet. De ønsker å få en slutt på israelsk okkupasjon av Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem.
Organisasjonen har blant annet deltatt i en rekke demonstrasjoner der deres budskap til den
amerikanske og israelske regjeringen er : ”Not in our names.”
Palestinske kirkeledere utarbeidet i 2009 dokumentet ”Et sannhetens øyeblikk” , der de beskriver
livet under okkupasjonen og ber verdenssamfunnet om støtte. Biskop Desmond Tutu sier i en hilsen
til de palestinske kristne: ”Under vår kamp i Sør-Afrika kjente vi oss trygge på deres solidaritet, og nå
står vi skulder ved skulder med dere”.
De som lider under apartheidstyret i Palestina og Israel fortjener vår støtte.
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