Stellingname ter gelegenheid van de wereldweek voor vrede in Israël en Palestina
2018: “Kinderen en jongeren: hoop creëren en verandering teweeg brengen”
Ter gelegenheid van de Wereldweek voor vrede in Israël en Palestina 2018 (16-23 september), en de
Internationale dag voor de vrede (21 september), en de 70ste verjaardag van de Universele verklaring
van de rechten van de mens, bekrachtigt Pax Christi nadrukkelijk zijn inzet om in het IsraëlischPalestijns conflict op te komen voor een rechtvaardige en duurzame vrede, die de waardigheid en de
mensenrechten van elke vrouw, elke man en elk kind erkent en beschermt.
Wij geloven dat voor dit jaar geen belangrijker thema gekozen kon worden dan “Kinderen en jongeren:
hoop creëren en verandering teweeg brengen”. Het thema komt ook op het juiste moment omdat het
welzijn en de rechten van kinderen en jongeren steeds weer bedreigd worden door het geweld en de
chaos van 70 jaren van conflict, 51 jaren van bezetting en de aanhoudende blokkade van de Gaza
strook.
Actuele statistieken laten zien dat de situatie van Palestijnse kinderen bijzonder schrijnend is:
•
•

•

•

Bijna de helft van alle jonge Palestijnse kinderen is chronisch ondervoed 1, waardoor ze
kwetsbaarder zijn en gevoeliger voor infecties, ziektes, langdurige fysieke beperkingen en
verminderde schoolresultaten.
Elk jaar worden ongeveer 500 tot 800 Palestijnse kinderen gearresteerd, opgesloten en
vervolgd door Israëlische militaire rechtbanken.2 Volgens de krijgswet mogen kinderen vanaf 12
jaar gearresteerd worden. Het trauma dat daar het gevolg van is en de inbreuk op hun dagelijks
leven kunnen onherstelbare schade aanrichten.
Uit een recent rapport blijkt dat bijna 25% van de Palestijnse jongens en 7% van de meisjes de
school verlaten vóór ze 15 jaar zijn. 3 Onderwijs kan gemakkelijk problematisch worden met
voortdurende hindernissen zoals checkpoints, steeds wijzigende wegafsluitingen, intimidatie,
nachtelijke militaire invallen in huizen, en de sloop van woningen en scholen.
De jeugdwerkloosheid onder Palestijnen is bijna 50% 4 terwijl minder dan 1% van de Palestijnse
jongeren in een leidinggevende positie terechtkomt. 5 Doordat de toegang tot onderwijs,
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beroepsopleiding, werkgelegenheid en kansen op leidinggevende posities voor jongeren
afnemen, vermindert ook hun hoop voor de toekomst.
Op dit kritieke moment vraagt de ontwrichtende situatie waarin kinderen in de Gaza strook zich
bevinden onze bijzondere aandacht. De Israëlische blokkade van Gaza sinds 11 jaar, de volstrekte
controle over elke beweging van mensen en goederen, en de huidige politieke realiteit hebben een
humanitaire crisis veroorzaakt die met de dag erger wordt. Vele rechten van kinderen en jongeren
worden consequent geschonden. Zij krijgen geen schoon water, geen betrouwbare
elektriciteitsvoorziening en geen noodzakelijke medische zorg; schooldagen worden ingekort omdat de
middelen afnemen, en werkgelegenheidsperspectieven zijn minimaal.
Tijdens protesten zoals de Grote Terugkeer Mars (Great March of Return) werden alarmerende
aantallen kinderen en jongeren gewond of gedood. Kinderen onder de 10 jaar hebben al drie brutale
militaire invallen meegemaakt, hun kindertijd is hen afgenomen door de dood en vernieling waarvan
ze getuige zijn geweest. Deze realiteit eist een schrikbarende tol: 95% van de jongeren geeft aan in
diepe psychische nood te verkeren.6
In het licht van deze verontrustende feiten maakt Pax Christi Internationaal zich ernstig zorgen over de
beslissing van de Verenigde Staten om de VN Organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse
vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) niet langer te financieren. Dit agentschap is de bron van
onontbeerlijke humanitaire steun voor meer dan de helft van de bevolking in de Gaza strook, in de
vorm van voedsel, medische zorg, onderwijs en noodhulp.
Wij maken ons evenzeer zorgen over de aankondiging door de Verenigde Staten dat ze de toegezegde
steun aan zes ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem niet zullen vrijgeven. Daartoe behoort ook een medisch
centrum voor Palestijnen die oncologische en nierzorg nodig hebben. Dit besluit zal een verwoestend
effect hebben op de gezondheidszorg voor een reeds kwetsbare populatie.
We zouden Palestijnse kinderen en jongeren echter een zeer slechte dienst bewijzen als we hen slechts
als slachtoffers zien. Wij kiezen er integendeel voor om hun kracht te erkennen en te ondersteunen,
evenals hun veerkracht en de cruciale bijdrage die zij leveren met hun geweldloze acties om druk uit te
oefenen voor rechtvaardigheid en vrede. 7 Wij herhalen de principes uit resolutie 2250 van de VN
Veiligheidsraad 8, die stellen dat hun competenties versterkt moeten worden en dat zij de gelegenheid
moeten krijgen om zich te engageren voor vredesopbouw en conflictoplossing, en dat zij deel moeten
nemen aan de besluitvorming op alle niveaus.
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Pax Christi Internationaal sluit zich in deze geest aan bij wat de Coördinatie van de Bisschoppen
Conferenties als steun aan de Kerk van het Heilig Land in haar communiqué in 2018 9 stelt: “De
jongeren van het Heilig Land zijn systematisch in de steek gelaten zowel door hun eigen leiders als door
de internationale gemeenschap … Wij delen de hoop van de jongeren die we in het Heilig Land
ontmoet hebben en wij erkennen hun wezenlijke rol bij het bevorderen van de vrede.”
Er zijn inderdaad vele uitzonderlijke jonge mensen die weigeren om de status-quo te aanvaarden. Zij
zoeken op een creatieve manier en vasthoudend naar wegen om vredelievend respect te eisen voor
hun waardigheid en voor de mensenrechten. Door hun deelname aan geweldloze acties bestrijden zij
het onrecht dat hun dagelijks leven beheerst. Door het volgen van onderwijs, ongeacht de vele
hindernissen die men voor hen opwerpt, blijven zij standvastig geloven in, en zich voorbereiden voor
betere tijden. Dit zijn de acties die kenmerkend zijn voor de meeste Palestijnse jongeren. Wij geloven
dat deze luid applaus en voortdurende aanmoediging verdienen.
Wat de toekomst brengt voor de kinderen en jongeren van Palestina zal in grote mate afhangen van
hoe wij, de internationale gemeenschap, reageren op hun huidige omstandigheden: hoe wij opkomen
voor hun onvervreemdbaar recht om op te groeien in vrijheid, veiligheid en waardigheid; en bovenal,
hoe wij een geest van hoop aanmoedigen dat vrede geen onhaalbare kinderlijke droom is.
Om dit te bereiken roept Pax Christi Internationaal opnieuw op om de bezetting van de Westelijke
Jordaanoever en Oost-Jeruzalem te beëindigen, evenals de blokkade van Gaza die wij beschouwen
als de kern van de vele onrechten en gevaren die kinderen en jongeren in Israël en Palestina
bedreigen. Wij vragen dat de internationale gemeenschap haar invloed aanwendt om de meest
waardevolle en kwetsbare grondstoffen – kinderen en jongeren – te beschermen door zich te
engageren voor:
•
•
•
•
•
•

Het eerbiedigen van en handelen naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
het VN verdrag inzake de rechten van het kind, andere instrumenten van mensenrechten en
de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDGs);
Het uitbreiden van de noodzakelijke middelen om het welzijn en het potentieel van alle
kinderen en jongeren te waarborgen;
Het garanderen dat in alle basisnoden voorzien wordt: schoon water, voedzame
levensmiddelen, veilige huisvesting, betrouwbare elektriciteit en passende sanitaire
voorzieningen;
Het verzekeren dat gezondheidszorg, met inbegrip van geestelijke gezondheidszorg, en
specialistische zorg systematisch toegankelijk zijn;
Het ondersteunen van beleid dat voorziet in kwaliteitsvol lager en secundair onderwijs, met
inbegrip van activiteiten die een cultuur van respect, geweldloosheid en vreedzaam
samenleven aanmoedigen;
Het beschermen van de unieke rechten van Palestijnse kinderen en jongeren die onder
militair bewind leven, door middel van een gespecialiseerd jeugdstrafrecht systeem;
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•
•
•

Het in staat stellen van jongvolwassenen om zich adequaat voor te bereiden op de
arbeidsmarkt door een variëteit aan opleiding en stages aan te bieden, met inbegrip van
technische en beroepskwalificaties;
Het aanmoedigen van mogelijkheden voor ondernemerschap en van het volgen van hoger
onderwijs;
Het bevorderen van een betekenisvolle participatie van jongeren aan het proces van
besluitvorming.

De Wereldweek voor vrede in Israël en Palestina in 2018 biedt de internationale gemeenschap de
gelegenheid om een geest van optimisme en hoop op concrete veranderingen in het leven van de
kinderen en jongeren daar nieuw leven in te blazen. Samen moeten wij ervoor zorgen dat de mooie
toekomst waarop wij allen voor onze kinderen hopen mogelijk wordt door ons vastberaden voor hen
te engageren en in actie te komen.

