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Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har vedtatt
uttalelsen "Håp og handling for rettferdig fred i Palestina og
Israel". Dette skjedde på Mellomkirkelig råds møte 23.
november, i forbindelse med 50-årsmarkeringen for
okkupasjonen. Rådet vedtok også en strategi for fred i
Midtøsten, last ned og les dokumentet nederst på siden.

Vestmuren i Jerusalem.
Foto: www.kirken.no)

20. juni 2007 kom kirker fra hele verden med «Ropet fra Amman», et
rop om solidaritet, forbønn og handling for kristne søsken og folket i
Palestina, som levde i en fortvilet situasjon og undertrykkelse. Men
kirkene fastholdt håpet om frigjøring og et bedre liv. Ti år etter er det
med sorg vi må erkjenne at til tross for et bredt internasjonalt
engasjement fra kirker og folkelige bevegelser for fred i Palestina og
Israel, har situasjonen på bakken gått fra vondt til verre. Vi markerer
i år at det er 50 år siden seksdagerskrigen, da israelske styrker som
respons på en spent situasjon med nabolandene, gikk inn og overtok
makten i store deler av Vestbredden og Gaza, og innledet perioden
med okkupasjon som nå har vart i 50 år.
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byggingen av nye bosettinger for første gang på over to tiår, initiert
av den israelske regjeringen. Bygging av bosettinger er i strid med
internasjonal rett og fører til en stadig forverret
menneskerettighetssituasjon for palestinere på Vestbredden og i
Øst-Jerusalem og gjør at målet om en tostatsløsning virker stadig
fjernere fra realitetene på bakken. Samtidig er den humanitære
situasjonen i Gaza kritisk. Avtalen mellom Hamas og Fatah som ble
signert i oktober i år, er et håpstegn for den hardt prøvde
befolkningen.
I et åpent brev fra National Coalition of Christian Organisations in
Palestine til Kirkenes verdensråd og den økumeniske bevegelse,
sendt i juni 2017, beskrives situasjonen på bakken som «på randen
av et katastrofalt sammenbrudd». Deres håp om en bedre situasjon
kommer ikke fra de realitetene de lever under, men fra den tomme
gravens håp.
Sammen med kirkene i Det hellige land og over hele verden vil også
vi fastholde håpet om at fred er mulig. Vårt håp er fundert i troen på
Kristi oppstandelse og seier over ondskapen. Vi vil løfte fram alle de
gode kreftene som finnes både i Israel og Palestina, og som
arbeider for en fredelig løsning på konflikten.
Når vi markerer 50 år med okkupasjon av Palestina, vil
Mellomkirkelig råd
1. Fastholde alle menneskers gudgitte verdighet og ukrenkelighet, som
forplikter oss til å kjempe for like rettigheter for alle mennesker i
Palestina og Israel, og at menneskerettigheter og folkeretten
beskyttes
2. Uttrykke vår utålmodighet for å få en slutt på okkupasjonen, som
undertrykker, ydmyker og hindrer et liv med fulle rettigheter for folk i
Palestina
3. Understreke at okkupasjonen også skader israelere, som lever i et
militarisert samfunn og uten muligheten til å leve i fred med sine
naboer
4. Fastholde israeleres rett til å leve i sikkerhet innenfor Israels
internasjonalt anerkjente grenser
5. Kreve at Israels og Egypts blokader av Gaza oppheves
6. Anerkjenne palestinske flyktningers rett til retur. Hvorledes returen
skal skje, vil måtte være en del av en fredsforhandling.
7. Forsvare det israelske demokratiet som er under press, og advare
mot en utvikling i Israel mot en «jødisk stat», da dette vil kunne
forsterke diskriminering og segregering
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9. Understreke at respekt for alle menneskers tros- og livssynsfrihet er
en forutsetning for en fredelig utvikling
10. Arbeide imot all religiøst og politisk begrunnet ekstremisme, både i
Palestina og i Israel, som skaper økt vold og terrorisme og svekker
mulighetene for fredsforhandlinger
11. Arbeide for at Jerusalem anerkjennes som en by for tre religioner og
to nasjoner, og at tilgangen til de hellige stedene er trygg og
tilgjengelig for både jøder, kristne og muslimer
12. Avvise enhver tolkning av Bibelen eller kristen tro som forkynner en
gudgitt rett til land på bekostning av andre
13. Ta klart avstand fra enhver form for antisemittisme
14. Forkynne at det kristne budskapet frigjør. Den kristne tro kan aldri
brukes til å undertrykke, men kaller oss til å stå på de undertryktes
side, og den gir håp om rettferdighet og fred i en tilsynelatende
håpløs situasjon
15. Arbeide for at norske myndigheter anerkjenner Palestina som stat, i
tråd med det politiske målet om en tostatsløsning, bygd på
demokratiske prinsipper og respekt for internasjonal rett.
16. Be norske myndigheter støtte sivilsamfunnsaktører i Palestina og
Israel som kjemper for en rettferdig fred og for alle menneskers like
rettigheter
17. Fraråde økonomisk støtte til okkupasjonen og ulovlige bosettinger,
gjennom for eksempel handel, investeringer, turisttjenester osv.
18. Stimulere norsk næringsliv til å investere i palestinsk
næringsvirksomhet, da dette kan bidra til å utvikle en stabil og
demokratisk palestinsk stat
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