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Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien
om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen (Lucas 6:42)
Verdeeldheid. Oorlog. Geweldloosheid.
Internationale conferentie en jaarlijkse algemene vergadering,
20-23 oktober 2022
Crikvenica, Kroatië
Wethen, 26 oktober 2022 - Met het oog op de verwoestende gevolgen van de oorlog in Oekraïne
roept het Europese netwerk Church and Peace, op haar jaarlijkse conferentie, op om alles te doen
om een snel staakt-het-vuren te bereiken en diplomatieke onderhandelingen mogelijk te maken.
De conferentie was een gelegenheid om te leren van de vredestichters in de regio Westelijke
Balkan/Zuidoost Europa. Of ze nu christen of moslim zijn, ze hebben allemaal ervaring met...
geweldloze actie in de oorlog en met het verzoeningswerk in de nasleep daarvan, dat - zelfs 25 jaar
later jaar na dato - nog steeds nodig is om een nieuwe oorlog te voorkomen.
Hun conclusie was indrukwekkend:
"Als je de oorlog vanaf het begin bekijkt, lijkt militair verzet aannemelijk en een mogelijke
oplossing.
Als je het vanaf het einde bekijkt, is de `militaire oplossing ́ een ramp.
We hebben echt ervaring met wat oorlog betekent."
Het was ook indrukwekkend om de vredestichters het centrale belang te horen benadrukken van
toegang tot kennis, zowel over alternatieve informatiebronnen als over vormen van geweldloos
verzet, zoals burgerlijke ongehoorzaamheid.
De meer dan 100 deelnemers uit 13 Europese en vier niet-Europese landen(1) deelden ervaringen
van verscherpte conflicten en verdeeldheid in verband met de klimaatcrisis, de vluchtelingen
situatie, pandemieën, de groeiende kloof tussen armoede en rijkdom, en de gevolgen van de
Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.
"We moeten de balk in ons eigen oog zien, ons aandeel in en onze verantwoordelijkheid voor
deze crises, om geloofwaardig en scherpzinnig te zijn, en de juiste stappen te nemen", aldus Antje
Heider-Rottwilm, voorzitter van Church and Peace.
De deelnemers merkten op:
We zijn niet geloofwaardig als we blijven terugdeinzen voor het beperken van consumptie en het
delen van hulpbronnen, waardoor de wereldwijde verdeeldheid en de klimaatcrisis alleen maar
toenemen.
En we zijn niet geloofwaardig als het gaat om `westerse` waarden, zoals mensenrechten en
solidariteit, als we geen vluchtelingen en gewetensbezwaarden opvangen en hen een veilig
onderkomen bieden.
We zijn niet geloofwaardig als we - ondanks alle afschuw over de brutaliteit in de oorlog in
Oekraïne - niet blijven pleiten voor wat een basisvoorwaarde is voor alle conflicttransformatie: het

waarnemen van de respectievelijke andere kant met zijn geschiedenis en zijn belangen en ook zijn
verstrengeling in wereldwijde machtsbelangen.
De conferentie onderstreepte dat de oorlog in Oekraïne niet kan worden beschouwd als een bewijs
dat geweldloosheid niet effectief zou zijn, aangezien er tot nu toe geen consistent geweldloos
"Westers" veiligheidsbeleid is ontwikkeld.
Voorts onderschreef de conferentie de verklaring van de 11e vergadering van de Wereldraad van
Kerken in Karlsruhe:
"In antwoord op toenemende militarisering, confrontatie en wapenproliferatie roepen wij op tot een
veel grotere investering door de regeringen van Europa en de gehele internationale gemeenschap in
het zoeken naar en bevorderen van vrede, en in het versterken van geweldloze conflictoplossing,
civiele conflicttransformatie en verzoeningsprocessen, in plaats van in het escaleren van
confrontatie en verdeeldheid."(2)
"Wij erkennen dat er in oorlog geen 'winnaars' zijn en dat niemand ooit zijn toevlucht tot oorlog zou
moeten nemen."(3)
Church and Peace dringt erop aan dat het vertrouwen in civiele conflicttransformatie en politieke
oplossingen niet in diskrediet mag worden gebracht. In plaats daarvan houdt zij zich aan de
geweldloze visie van het evangelie - ook en juist in tijden van oorlog.
Tegelijkertijd is het echter belangrijk de beslissingen van de mensen in Oekraïne en andere
conflictgebieden te respecteren, terwijl we deze visie van een geweldloos alternatief open houden.
De Bijbel vertelt dat Noach de duif tweemaal moest uitzenden om terug te keren met een olijftak,
het teken van hoop op een nieuw begin.
De duif heeft nog geen olijftak teruggebracht!
Wij hopen en bidden en laten ons niet ontmoedigen door ons vertrouwen in de God van vrede.
Contact: Antje Heider-Rottwilm, moderator, Tel. 0049 172 5162 799
1 Uit Belgium, Bosnia-Herzegowina, Canada, Croatia, Egypt, France, Germany, Italy, Lithuania,
the Netherlands, North Macedonia, Serbia, Sweden, Switzerland, Togo, United Kingdom, United
States.
2 https://www.oikoumene.org/resources/documents/war-in-ukraine-peace-and-justice-in-theeuropean-region
3 See above

