STEUN EN VERSPREID DE PETITIE
VAN SABEEL EN KAIROS TEGEN DE
BOUW VAN DE MUUR IN DE
PALESTIJNSE VALLEI VAN
CREMISAN!
kairospalestina.nl

Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland, twee
interkerkelijke bewegingen die stem geven aan Palestijnse christenen,
zijn een petitie gestart, waarin de lidkerken van de Raad van Kerken
in Nederland gevraagd worden zich uit te spreken tegen de voort
gaande annexatie van Palestijns land en met name tegen de bouw van
de muur in de vallei van Cremisan. Deze muur zal het bestaan van 58,
voor een groot deel christelijke families onmogelijk maken. De wijn
die door deze boerenfamilies in de vallei van Cremisan wordt ver
bouwd is internationaal bekend als wijn die gebruikt wordt in Eucha
ristie en Avondmaalsvieringen. Het klooster in de vallei geeft
onderwijs aan hun kinderen.
Sabeel en Kairos vragen de kerken direct hun zorgen kenbaar te
maken bij de Israëlische ambassadeur in Den Haag en bij minister
Timmermans van Buitenlandse Zaken. Sabeel en Kairos geven met de
petitie zelf gehoor aan de oproep van de Internationale Heilig Land
Coördinatiegroep van RK bisschoppen, die onlangs Gaza en Cremisan
bezocht. Sabeel en Kairos onderstrepen de oproep van de bisschop
pen, waarin onder meer staat:
“Wij erkennen het recht van de staat Israël op veiligheid en veilige
grenzen. Echter, de geplande route van de Veiligheidsmuur wijkt sterk
af de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatie lijn die Israël
scheidt van de in de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde gebieden.
Meer dan driekwart van de geplande route van de muur valt buiten de
Groene Lijn en is illegaal volgens een advies voor grensmarkering van

het Internationale Hof van Justitie, terwijl het ook een flagrante schen
ding is van de Conventie van Genève en de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.”
Wij vragen u dringend:
onderteken en verspreid de petitie. Stuur emails aan al uw vrien
den en vriendinnen, plaats de oproep op uw facebookpagina, twit
ter over de petitie.
Verspreid de oproep om te tekenen via emailnetwerken in uw
gemeente of parochie, etc. Gebruik de foto!
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