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Vi, Kairos Palæstina og Global Kairos for Retfærdighed, en verdensomspændende koalition opstå-
et som en reaktion på Kairos Palæstinas dokument “Sandhedens øjeblik: Et udsagn om tro, håb og 
kærlighed fra hjertet af den palæstinensiske lidelse”, offentliggør dette påtrængende kald til kristne, 
kirker og økumeniske institutioner. Vi gør dette i samarbejde med engagerede kristne i Palæstina og 
i verden. Dette er et kald til beslutsom handling i en sag, som vi mener, har at gøre med integrite-
ten af vores kristne tro.

Vi er nået til et kritisk punkt i kampen for at bringe undertrykkelsen af det palæstinensiske folk til 
ophør. Staten Israels vedtagelse af Nationalstatsloven i 2018 legaliserede institutionel diskrimina-
tion i Israel og de palæstinensiske områder. Dermed fratages palæstinenserne officielt deres ret til 
liv, livsgrundlag og en fremtid i deres hjemland. Handlinger fra USA’s administration i den sene-
ste tid har understøttet Israels fortløbende projekt med at inddrage land og opnå kontrol over hele 
det palæstinensiske område. Dette omfatter flytningen i 2018 af dets ambassade til Jerusalem, dets 
erklæring i 2019, om at USA’s regering ikke længere skønner, at bosættelser på Vestbredden er “i 
strid med international lov”, og Trumps plan fra 2020  “Fred til velfærd”. Næret af støtten fra USA 
og opmuntret af det internationale samfunds tandløse respons har den nydannede koalitionsregering 
banet vejen for en direkte annektering af omkring en tredjedel af den besatte Vestbred, herunder 
Jordandalen. Disse udviklinger afliver endegyldigt illusionen om, at Israel og verdens magter agter 
at forsvare det palæstinensiske folks ret til værdighed, selvbestemmelse og de fundamentale menne-
skerettigheder, der er garanteret under international lov, herunder palæstinensiske flygtninges ret til 
at vende tilbage. Tiden er inde til, at det internationale samfund anerkender, at Israel ifølge interna-
tional lov er en apartheid stat.

I lyset af denne virkelighed er vi klar over, at det påhviler os, som tilhængere af Jesus, at optræde 
beslutsomt. Kirkens væsen, den kristne tros integritet og evangeliets troværdighed er på spil. Vi 
erklærer, at støtte til undertrykkelsen af det palæstinensiske folk er synd, hvad enten den er passiv 
eller aktiv, i tavshed, tale eller handling. Vi fastholder, at kristen støtte til Zionisme som en teologi 
og en ideologi, der legitimere et folks ret til at nægte et andet folk dets menneskerettigheder er i 
modstrid med den kristne tro og et groft misbrug af Bibelen.

Vi opfordrer alle kristne og kirker på menighedsniveau, i kirkesamfund, nationalt, globalt og øku-
menisk til at involvere sig i studier og overvejelser over den historiske og systematiske berøvelse af 
det palæstinensiske folks rettigheder, og ikke mindst manges brug af Bibelen til at retfærdiggøre og 
understøtte denne undertrykkelse. Vi beder kirkerne reflektere over, hvordan deres egne traditioner 
kan udtrykke den hellige forpligtelse til at opretholde kirkens og den kristnes tros integritet i dette 
spørgsmål. Vi kan ikke tjene Gud, når vi samtidig tier om palæstinensernes undertrykkelse.



Stillet over for dette kairos er vi opmærksomme på tros-og handlingsarven fra dem, der før os stod 
i pressede situationer og akutte kriser. I 1933 erklærede den tyske præst og teolog Dietrich Bon-
hoeffer, at det nazistiske styres fornægtelse af jødernes rettigheder og statens indgriben i religiøse 
anliggender stillede kirken i en situation af status confessionis. Barmenerklæringen fra 1934 un-
derstregede kirkens forpligtelse til at bekæmpe uretfærdighed og utvetydigt gå imod tyranniske 
ideologier. I 1964 erkærede Kirkernes Verdensråds (WCC) første generalsekretær, Willem Visser’t 
Hooft, at racisme, ligesom apartheid, udgør en status confessionis for kirkerne. WCC fulgte op på 
disse ord med handling i 1969 ved at implementere sit modige og vidtgående Program til Bekæm-
pelse af Racisme. I 1977 erklærede Det lutherske Verdensforbund (LWF), at “Apartheid skabte et 
status confessionis for kirken” og suspenderede i 1984 de hvide, lutherske kirker i Sydafrika, fordi 
de praktiserede apartheid. I 1982 erklærede Det reformerte Verdensforbund (WARC) apartheid for 
at være i modstrid med kristen tro, og suspenderede kirker, der praktiserede raceadskillelse. WARC 
bekræftede i 2017, at “med hensyn til den uretfærdigheds- og lidelsessituation, der eksisterer i Pa-
læstina, og med opråbet fra det kristne, palæstinensiske samfund, står den kristne tro og praksis på 
spil” og anmodede generalsekretæren om, at iværksætte seks direkte handlingstiltag. Siden 2009 er 
der opstået talrige Kairosdokumenter fra økumeniske institutioner overalt i verden, som respons på 
de palæstinensiske kristnes Kairosdokument “Sandhedens Øjeblik”. Disse opfordrer til handling og 
leverer teologisk bekræftelse på det profetiske kald fra de palæstinensiske kirker.

Den nuværende situation kalder på handlinger, der er ligeså modige, troværdige og beslut-
somme. Afgørelsens tid er inde. “Som kristne og som palæstinensere appellerer vi til vore kristne 
brødre og søstre i kirkerne overalt i verden”, står der i Kairos Palæstina dokumentet fra 2009. Otte 
år senere, i 2017, i det Åbne Brev til Kirkernes Verdensråd og den økumeniske bevægelse, skrev 
Den Nationale Koalition af Kristne Organisationer i Palæstina: “Situationen er mere end påtrængen-
de. Vi er på randen af et kollaps af skæbnesvangre dimensioner. Dette er ikke tiden til overfladisk 
diplomati, kære kristne!” Nu, tre år senere, beder vi vore brødre og søstre i hele verden om at give 
os håb. Vi inviterer vore medkristne, deres lokale menigheder, kirker og internationale, økumeniske 
organisationer, til at tage imod og besvare vores fælles vidnesbyrd, til at slutte sig til bekendelsen, 
og til at igangsætte processer, som formelt kan gøre en ende på undertrykkelsen af det palæstinensi-
ske folk og enhver brug af Bibelen til at retfærdiggøre denne uretfærdighed. Vi opfordrer til følgen-
de forpligtende handlinger:

• Iværksætte processer på lokalt, trossamfunds- og økumenisk niveau, der anerkender den   
 aktuelle kairos og det påtrængende behov for beslutsom handling, når det gælder fornægtel- 
 sen af palæstinensernes rettigheder og misbrug af Bibelen. Disse handlinger vil være et udtryk  
 for kirkens enhed og dens forpligtelse til at modstå uretfærdighed overalt, hvor den findes.

• Igangsætte studier og afklaring med hensyn til teologier og fortolkninger af Bibelen, der er  
 blevet anvendt til at retfærdiggøre undertrykkelsen af det palæstinensiske folk. Tilbyde teolo- 
 gier, der udtrykker et profetisk kald til en vision for landet, som inkluderer både israelere og  
 palæstinensere, og som bekræfter, at Skaberen er kærlighedens, nådens og retfærdighedens   
 Gud; ikke diskriminationens og undertrykkelsens Gud.

• Bekræfte palæstinensernes ret til at sætte sig op imod besættelsen, berøvelsen og krænkel- 
 serne af deres fundamentale rettigheder, og tilslutte sig palæstinenserne i deres kreative og   
 ikke-voldelige modstand. Opfordringen fra 2005 til Boykot, Disinvestering og Sanktioner   
 (BDS) giver en ramme for økonomiske, kulturelle og akademiske tiltag og for direkte politisk  
 fortalevirksomhed, som et ikke-voldeligt redskab til at afslutte besættelsen og undertrykkel- 
 sen. Formålet med BDS er ikke at straffe eller isolere Israel. Det er snarere at presse Israel til  
 at overholde international lov og komme med et opråb til Israels regering og folk om - i  
 Bibelens ånd - at træde ind på retfærdighedens og fredens vej, og dermed bekræfte både egne  
 rettigheder og det palæstinensiske folks rettigheder.



• Kræve, at også regeringer og internationale institutioner anvender politiske, diplomatiske og  
 økonomiske midler til at standse Israels brud på menneskerettigheder og international lov.

• Modsætte sig antisemitisme og kæmpe en retfærdig kamp mod anti-judaisme, racisme og   
 fremmedhad; gøre op med ligestillingen mellem antisemitisme og en berettiget kritik af Israel.

• Understøtte initiativer til religionsdialog mellem israelere og palæstinensere, bekæmpe   
 apartheid og besættelse og skabe muligheder for samarbejde om en fælles fremtid med gensi- 
 dig respekt og værdighed.

• Kom og se virkeligheden i Det hellige Land med omsorgsfulde øjne, der har blik for palæsti- 
 nensernes lidelse, og vær solidariske med religiøse og sekulære gruppers græsrodsinitiativer,  
 der udfordrer besættelsen og arbejder for en retfærdig fred.

Vi har udfærdiget dette opråb ud fra en bekymring for begge folks fremtid. Med Kairos Palæstinas 
ord, er vort kald rodfæstet i kærlighedens logik, der søger at frigøre både undertrykkeren og den 
undertrykte, for at skabe et nyt samfund for alle landets folk. Vi fastholder håbet, der kom til udtryk 
i Kairos dokumentet, om at palæstinensere og israelere har en fælles fremtid – at ”vi kan organisere 
vores politiske liv, med al dets kompleksitet, i overensstemmelse med kærlighedens logik og dens 
magt, når besættelsen er afsluttet og retfærdighed etableret.” Som Jesu efterfølgere er vores respons 
på eksklusivitetsideologier og apartheid at opretholde en vision om inklusivitet og lighed for alle 
landets folk, og ustoppeligt kæmpe for at dette må ske.

Vi anerkender, at vi på grund af vores kristne forpligtelse på befrielsen af det palæstinensiske folk 
må vi afvise imperiets teologi, det globale system af dominans, som kommer til udtryk i race-
mæssig, økonomisk, kulturel og økologisk undertrykkelse, og som truer menneskeheden og hele 
skabningen. Med denne bekendelse omfavner vi vores tilhørsforhold til det brudte brøds fælleskab 
– kirken, der opfylder sin mission ved at bringe de gode nyheder om Guds kærlighed, nåde, omsorg 
og liv i overflod til alle mennesker.


