Gemeenschap van Sant’Egidio

VREDE OVERAL OP AARDE
Vredesappel 2019
Wij vieren ook dit jaar op 1 januari, en voor Sant’Egidio de 17de keer, de
Werelddag voor de Vrede, die de Kerk 52 jaar geleden in het leven riep. Vandaag
zeggen wij samen, in meer dan 900 steden ter wereld: “VREDE OVERAL OP
AARDE”! Hiermee ondersteunen we graag en enthousiast de boodschap van paus
Franciscus die de titel draagt:

“Goede politiek? Dat is de vrede dienen”
Al onze gemeenschappen van Sant’Egidio overal ter wereld beleven dagelijks de
vriendschap met wie arm en uitgesloten is en zetten zich in voor de dialoog en een
menselijke samenleving. Zij vatten dit nieuwe jaar 2019 aan met een stap van vrede.
Dat doen we door ontmoetingen en optochten zoals deze en momenten van gebed,
samen met vele vrienden en medestanders, die allen hun blik hoopvol richten op
de toekomst, op de dag van morgen, dat die dag rechtvaardiger en vredevoller mag
zijn en dat allen, in het bijzonder de zwaksten en de meest vergetenen, hun plek er
kunnen vinden.
Vandaag voelen wij ons heel bijzonder verbonden met paus Franciscus en met zijn
vaderlijke en moedige boodschap van vrede voor dit nieuwe jaar. De paus roept
ons op om ons op een concrete manier dagelijks in te zetten voor de waardigheid
van het leven en de erkenning van het recht van elke mens op onze planeet. “Er is
geen vrede zonder wederzijds vertrouwen,” zo zegt hij. En hij wijst erop dat “een
politiek ten gunste van het algemeen welzijn een van de hoogste uitdrukkingen van
naastenliefde is”.
In een tijd als de onze, die complex en moeilijk is, getekend door oorlogen en zo
vele vormen van geweld die wij als normaal zijn gaan beschouwen, een tijd waarin
we opnieuw vormen van xenofobie, antisemitisme en haat tegenover wie “anders”
is zien opduiken, willen wij gevolg geven aan het appel van de paus. Deze oproep
richt hij niet alleen aan ons, christenen, maar aan alle gelovigen en aan alle mensen
van goede wil. “Iedereen kan zijn steentje bijdragen om ons gemeenschappelijk
huis op te bouwen,” zo stelt paus Franciscus het in zijn boodschap voor deze eerste
dag van het nieuw jaar.
Zijn boodschap is direct en gericht “aan allen, mannen en vrouwen, die hopen op
vrede temidden van de vele drama’s en het geweld”, zoals hij in het begin van zijn
boodschap schrijft. En dan richt hij zich specifiek tot de politici, “tot welke cultuur
of tot welke overtuiging zij ook behoren, dat zij de plicht hebben om zich

gezamenlijk in te zetten voor het welzijn van de mensenfamilie door de menselijke
deugden in praktijk te brengen die aan de grondslag liggen van wat goede politiek
is: gerechtigheid, gelijkheid, wederzijds respect, oprechtheid, eerlijkheid en trouw”.
Hij roept hen op om afstand te nemen van de politieke ondeugden, waaronder
corruptie, het met de voeten treden van de regels die in de samenleving gelden,
onwettige zelfverrijking, maar zeer in het bijzonder heeft hij het over “xenofobie en
racisme, verwaarlozing van de aarde, ongebreidelde uitbuiting van de natuur ten
behoeve van snelle winst en misprijzen van wie gedwongen is om te vluchten”.
De paus benadrukt dat “goede politiek ten dienste staat van de vrede; zo’n politiek
respecteert en ondersteunt de fundamentele rechten van de mens”. En in een
uitspraak die zowel moedig als geestdriftig is – en zo betekenisvol in het licht van
wat in onze Europese landen, het onze inbegrepen, gebeurt – zegt hij: “Wij mogen
de politieke uitlatingen die de migranten de schuld geven van alle kwaad en die de
armen de hoop ontnemen niet ondersteunen. Vrede is immers gebaseerd op het
respect voor elke persoon, ongeacht zijn geschiedenis, op het respect voor het
algemeen welzijn en de mensenrechten, voor de schepping die ons is toevertrouwd
en voor de morele rijkdom die ons door de vorige generaties is overgeleverd”.
Wij voelen ons erg nauw verbonden met de woorden en de bekommernissen van
paus Franciscus en als Gemeenschap van Sant’Egidio willen wij nogmaals een
nieuw jaar beginnen door naar buiten te komen en door de straten van onze steden
te wandelen om te zeggen dat vrede mogelijk is, een gemeenschappelijk goed dat
wij samen moeten opbouwen, de kostbaarste schat van de mensheid.
Met dit engagement van vandaag, de 1ste januari, hier en op vele andere plaatsen
in de wereld, willen wij een nieuw jaar van inzet, vriendschap en hoop aanvatten.
Dit vragen ons met aandrang de migranten en de vluchtelingen, nieuwe
Nederlandse en Europese burgers die gevlucht zijn voor de oorlog en het geweld,
net zoals de vele armen van onze steden en alle mensen die een rechtvaardigere en
menselijkere wereld verlangen en die zich met ons inzetten opdat het spoedig
moge zijn
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