Til Udenrigsminister Anders Samuelsen
Som kirker i Danmark har vi god kontakt med kristne i Det Hellige Land. Sådan har det altid været. Derfor
rører det os dybt at høre råbet fra kristne i Israel/Palæstina om fred og retfærdighed i den eskalerende
bølge af vold, som er i gang i området netop nu. Det er dybt bekymrende, at den langvarige konflikt mellem
Israel og Palæstina nu i forbindelse med åbningen af den amerikanske ambassade i Jerusalem er eskaleret
til en sådan grad, at mere en 50 mennesker er blevet slået ihjel i Gaza og mere end 1700 er blevet såret
inden for de sidste dage.
Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Jordan og Det Hellige Land tager skarpt afstand fra åbningen af den
amerikanske ambassade i Jerusalem, som er et slag mod alle forhåbninger om fred i området. I en appel fra
14. maj 2018 skriver Biskop Sani Ibrahim Azar, at ’byen er hellig for tre religioner. Derfor bør det være
stedet for fred, retfærdighed og forsoning. (…) Vi ønsker to selvstændige stater side om side med Jerusalem
som delt by for kristne, jøder og muslimer’, hedder det i hans appel.
Kirker verden over har taget imod denne appel fra de lokale kristne. Således har Det lutherske
Verdensforbund netop udtryk sin støtte til denne appel og opfordrer alle sine medlemskirker til at gå til de
politiske beslutningstagere med en anmodning om at bidrage til en fredelig løsning på konflikten.
Repræsentanter fra bl.a. Danske Kirkers Råd og Folkekirkens mellemkirkelige Råd var i Israel/Palæstina i
efteråret 2016 for at mødes med lokale kirker, organisationer, journalister og helt almindelige mennesker
for ved selvsyn at få bedre viden om situationen i Jerusalem og på Vestbredden. Umiddelbart efter
delegationens hjemkomst mødtes de med den israelske ambassadør i Danmark samt det udenrigspolitiske
udvalg for at give udtryk for deres bekymring over den overtrædelse af international lov, der finder sted i
Jerusalem og de besatte områder.
Vi deler den bekymring, som blev udtrykt dengang og på baggrund af de seneste dages og ugers hændelser
finder vi, at der fortsat er grund til bekymring. Vi håber derfor, at Danmark sammen med sine
internationale partnere vil gå aktivt ind i arbejdet for fred i Israel/Palæstina og hurtigst få standset den
vold, der netop nu finder sted.
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