Tournay, 15 oktober 2013.
Aan allen die streven naar vrede,
VREDE !
De situatie van het Syrische volk nodigt ons allen uit om ons gebed te intensiveren voor de vrede en het einde van de oorlog die nu al twee jaar duurt en meer dan
honderdduizend doden en twee miljoen vluchtelingen heeft gekost.
De dag van het gebed voor de vrede in Syrië en het Midden-Oosten, 7 september, geconvoceerd door paus Franciscus, onderstreept de bijdrage van christenen bij
het zoeken naar een oplossing door onderhandeling, voor het conflict . In zijn Angelus
boodschap van 1 september , herinnerde hij ons : " Het is nooit het gebruik van
geweld dat leidt tot vrede . Oorlog roept oorlog op, geweld verwekt geweld ! " . Bij
deze gelegenheid deed de paus twee oproepen. De eerste, gericht aan alle partijen in
het conflict, is "luisteren naar de stem van hun geweten, en zich niet ingraven in het
eigen belang, maar om de ander te bezien als zijn broeder en moedig en resoluut de
weg van de ontmoeting en onderhandeling te bewandelen, de verblindende oppositie
te overwinnen". De tweede oproep was gericht aan de internationale gemeenschap
om, "alles in het werk te stellen, zonder verdere vertraging, om duidelijke initiatieven
op basis van dialoog en onderhandelingen voor vrede in dit land te bevorderen, voor
het welzijn van het Syrische volk. Dat kosten noch moeite worden gespaard om humanitaire bijstand te garanderen aan de slachtoffers van dit vrese-lijke conflict, met
name aan de vluchtelingen in dit land en de vele vluchtelingen in de buurlanden. Dat
aan de hulpverleners toegewijd aan het verlichten van het lijden van de mensen, de
mogelijkheid om de nodige bijstand te verlenen wordt gegarandeerd”.
Als tot nu toe een militaire oplossing is voorkomen, blijft het perspectief van een
oplossing aan de onderhandelingstafel nog zwak. De verschillende oppositiegroepen
bestrijden elkaar en komen niet tot een consensus. Op internationaal niveau heeft de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 11 oktober, een missie van de Organisatie
voor het Verbod op Chemische Wapens , OPCW , winnaar van de Nobelprijs voor de
Vrede in 2013, goedgekeurd, om toe te zien op de vernietiging van de voorraden
chemische wapens van Syrië en haar productiefaciliteiten. Toch zijn er nog veel
uitdagingen alvorens de vrede in dit land te verzekeren. Allereerst de garantie aan de
hulporganisaties van toegang tot de getroffen bevolking. Vervolgens een oproep tot
een internationale conferentie om een oplossing voor dit conflict te vinden met een onmiddellijke staakt -het-vuren, de eerbiediging van de mensenrechten en het internationaal recht, een totaal wapenembargo en controle op reeds geëffectueerde wapenverkoop en de inzet van een onderhandelingsproces dat moet leiden tot een
democratische transitie.
Opdat de vrede weer mag regeren in dit land, dat heeft zoveel bijgedragen heeft
aan de beschaving, laten we aldus bidden:
O Eeuwige Vader, het land van Syrië is getuige geweest van uw zaligheid : het is
daar, op de weg naar Damascus, dat de verrezen Christus aan Paulus werd geopenbaard ; het is ook daar dat de discipelen van uw Zoon voor de eerste keer christenen
werden genoemd ; vanuit dit land zijn de eerste generaties christenen uitgezwermd
om het Evangelie te verspreiden ! Wij vragen u : Richt uw liefdevolle blik op dit volk!
Dat de partijen die vandaag nog steeds in oorlog zijn, werkelijk met elkaar kunnen
gaan praten ! Dat de internationale gemeenschap een waarborg zal zijn voor een on derhandelde oplossing ! Dat de vluchtelingen terug kunnen keren naar hun huizen.
Dat recht wordt gedaan en verzoening wordt gestimuleerd, opdat dit land weer kan
worden opgebouwd en de wegen van de vrede moge bewandelen ! Wij vragen dit door

Christus, die onze vrede is, Jezus Christus , uw Zoon en onze Heer. Amen !
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