Slotcommuniqué van de internationale raad van IFOR
gehouden in Juba, Zuid-Soedan, 14-20 november 2022
De vierjaarlijkse Internationale Raad van de International Fellowship Of Reconciliation
(IFOR) vond plaats in het Guest House van de Episcopale Kerk van Zuid-Soedan (ECSS) in
Juba van 14 tot en met 20 november 2022.
De International Fellowship Of Reconciliation (IFOR) is een internationale, spirituele beweging van
mensen die, op basis van geloof en Gods liefde, een gemeenschappelijke toekomstvisie delen om
gerechtigheid te creëren en de gemeenschap te herstellen. Zij zetten zich in voor actieve
geweldloosheid als levenswijze en als middel tot persoonlijke, sociale, economische en
maatschappelijke transformatie. IFOR heeft een raadgevende status bij de Verenigde Naties en de
UNESCO.
Deze Raad, die voor het eerst in de meer dan 100 jaar van het bestaan van IFOR op Afrikaanse
bodem werd gehouden, bracht in een hybride formaat (face-to-face en op Zoom) 60
afgevaardigden van de takken, groepen en filialen van de vier IFOR-regio's (Afrika, Amerika, Azië,
Europa) bijeen.
Het werd voorafgegaan door een openbaar evenement van 12 tot 13 november 2022 in de
kathedraal van Allerheiligen van de bisschoppelijke kerk in Juba, met als thema: "Gewapende
conflicten en vreedzame overgangen in Afrika: Lessen uit Zuid-Sudan en de wereld". Het
evenement werd bijgewoond door politieke, bestuurlijke, religieuze (christelijke, moslim) en
kerkelijke autoriteiten, andere organisaties van het maatschappelijk middenveld uit Zuid-Sudan en
internationale organisaties (Peace and Church, APPRA) en het grote publiek. De
vertegenwoordiger van de president van de Republiek Zuid-Sudan, Dr. Salva Kiir, was aanwezig
en las de boodschap van de president van de Republiek voor.
De deelnemers spraken hun oprechte dank uit aan de president van de Republiek en de regering
van Zuid-Sudan voor de verschillende faciliteiten die aan IFOR zijn verleend voor het goede
verloop van deze activiteiten. Zij dankten de primaat van de Episcopale Kerk van Zuid-Soedan en
metropoliet van het bisdom Juba, Rev.dr. Justin Badi Arama, alle bisschoppen, andere
geestelijken, de gehele gemeenschap van gelovigen en het personeel van het Guest House voor
hun warme welkom en gastvrijheid. Zij zijn ook alle mensen en organisaties dankbaar die door hun
vrijgevigheid hebben bijgedragen tot het welslagen van deze bijeenkomst. Het is een uitdrukking
van de mogelijke en noodzakelijke samenwerking van IFOR met staats- en religieuze instellingen,
alsmede met andere actoren, dit alles in dienst van verzoening, gerechtigheid en vrede.
Deze openbare conferentie was een moment van vorming en bewustwording inzake verzoening en
vredesopbouw. De verschillende presentaties of interventies over relevante onderwerpen werden
verrijkt met talrijke getuigenissen. Het resultaat is dat het Afrikaanse continent het meest wordt
getroffen door gewapende conflicten, waarvan de gevolgen de ontwikkeling van dit deel van de
wereld waarschijnlijk nog lang zullen vertragen. Niettemin zijn er te midden van de as van dit
geweld, het lijden en de tranen die geen kleur of grenzen hebben, steeds meer tekenen van hoop
op een ander Afrika "... vrij, welvarend en geïntegreerd in de internationale gemeenschap, waar
conflicten op geweldloze wijze worden opgelost en waar rechtvaardigheid, sociale harmonie en
vrede heersen". Het is een bevestiging van de overtuiging dat geweldloosheid de meest
geloofwaardige manier is om vrede op te bouwen en te zorgen voor duurzame ontwikkeling in
gemeenschappen overal ter wereld.
In het Raadsprogramma dat op de openbare manifestatie volgde, werden de verslagen van de
IFOR-afdelingen, -groepen, -filialen, het Internationaal Comité en de penningmeester, alsmede de
werkgroepen en de vertegenwoordigers van de VN gewaardeerd en uitgediept. Hij sprak zijn
waardering uit voor het belangrijke werk dat is verricht bij de opbouw en consolidatie van de vrede
in de wereld, vaak in moeilijke contexten en omstandigheden, met name in Afrika en Zuid-Amerika.
Hij moedigde de verschillende actoren aan de missie voort te zetten.

Grote bezorgdheid werd geuit over het feit dat de stemmen van actieve geweldloosheid, genezing
en verzoening worden overstemd door het lawaai van raketten, kogels en raketten die leiden tot
geweld en de dood van vele burgers.
In de huidige context van grote crises, waaronder aanhoudende gewapende conflicten in de
landen van de Grote Meren en de Sahel in Afrika, de militaire invasie van Rusland in Oekraïne die
in het hart van Europa de dreiging van het gebruik van kernwapens doet ontstaan, en andere
situaties van toegenomen geweld in de hele wereld, heeft de Raad zich gebogen over de vele
uitdagingen die de mondiale samenhang en vrede vandaag de dag bedreigen: armoede, sociaal
onrecht, slecht bestuur, aanhoudende onveiligheid, de slechte start van de democratie voor
verscheidene landen, corruptie, de verslechtering van waarden, de urgentie van verzoening, de
noodzaak van een cultuur van vrede, de noodzaak van wereldwijde opleiding en vooral op het
gebied van geweldloosheid. ..
De deelnemers zijn zich bewust van de missie van IFOR, dat door zijn optreden in de wereld, in
verbinding met andere partners en actoren, medeverantwoordelijk is voor de verdediging van de
heilige gave van het leven, de vrijwaring van de vrede en de bevordering van de waardigheid van
de menselijke persoon.
In deze lotsgemeenschap van de volkeren van de wereld zet IFOR zich solidair en
vastberaden in om:
- het bevorderen van opleidingen in de cultuur van geweldloosheid en vrede, met inbegrip van
gewetensbezwaren;
- een Afrika-programma en zijn eerste strategisch actieplan in Afrika voor de jaren 2022 tot 2027 uit
te voeren, getiteld "Bevordering van geweldloosheid, verzoening, democratie en vrede in Afrika";
- de regionalisering en ontwikkeling van BGA's aan te moedigen, en de netwerken voor
geweldloosheid en vredesopbouw op regionaal, continentaal en internationaal niveau te
versterken;
- in het kader van het door haar aangenomen gemeenschappelijk veiligheidsinitiatief 2022 werken
aan de omvorming van de besluitvormingsprocedures binnen de VN en andere internationale
organisaties, bevorderen dat het gebruik van oorlog en de militarisering van conflicten absoluut
niet wordt gerechtvaardigd, en in plaats daarvan de staten aanmoedigen om het verbod op
kernwapens en andere vernietigingswapens te bekrachtigen, en als alternatief de veiligheid
heroverwegen om de internationale vrede te waarborgen;
- binnen al haar structuren een genderbeleid bevorderen om de belemmeringen verder weg te
nemen;
- de bezinning over interreligie in het werk van geweldloosheid en vrede verdiepen;
De Raad heeft zijn statuten gewijzigd om ze aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen en de
realiteit van de communicatie, teneinde het optreden van IFOR operationeler en doeltreffender te
maken.
Hij beval zijn organen en BGA's aan om:
- haar structuren nieuw leven in te blazen en te verbeteren en fondsen en andere middelen (in
natura/diensten) te werven om te voorzien in de behoeften van het werk van de BGA's, de
uitvoering van projecten en programma's en de capaciteitsopbouw van haar personeel;
- jaarlijkse vredesactiedagen in te stellen die door alle IFOR-leden wereldwijd worden gedeeld;
- het bevorderen van netwerken op nationaal, regionaal, continentaal en internationaal niveau met
partners die dezelfde waarden en doelstellingen van IFOR delen, teneinde in solidariteit te leven
en te werken.
Tijdens de vergadering werden onder meer werkgroepen opgericht om verder na te denken over
de toekomstvisie van IFOR.

De Raad feliciteerde de aftredende voorzitter en de leden van ICOM en het Regionaal
Adviescomité van harte met hun leiderschap en toewijding aan de zaak van IFOR tijdens hun
ambtstermijn.
De Raad koos voor de komende vier jaar een nieuw Internationaal Comité (Raad van
Bestuur) van zeven leden: Voorzitter (Zoughbi-Zoughbi, MIR Palestina), 1e Ondervoorzitter (Jean
Pierre Massamba, MIR Congo), 2e Ondervoorzitter (Christian Renoux, MIR Frankrijk),
Penningmeester (Christiane Lohse, MIR Duitsland), Leden: (Suzan Smith en Ariel Gold, FOR
USA), en (Blas Garcia, SERPAJ). Voor dezelfde periode heeft zij ook vertegenwoordigers van
afdelingen, groepen en geaffilieerden in de adviescommissie van vertegenwoordigers gekozen :
Afrika ( Makios Phiri, FOR Zimbabwé; Wilson Right Agwanda)...Amecica:(Elizabeth Quintero,
SERPAJ; Ethar Vesley-Flad, Azië : Kyoko Itaka, VOOR Japan; Mathew George, VOOR India
Europa :.John Cooper, UK/Ecosse.
De deelnemers eindigden met het bedanken van de leiders en leden van ONAD (Organisation for
Nonviolence and Development), de Zuid-Sudanese tak van IFOR, die als gastheer optrad voor
deze vierjaarlijkse bijeenkomst.
De deelnemers danken God voor zoveel zaden van hoop die vanuit Juba in Afrika zijn
gezaaid.
Juba, 20 november 2022
De Raad

