Steunverklaring religieuze en levensbeschouwelijke leiders voor mondiale Covid-19
aanpak
De mondiale Covid-19 crisis heeft onze samenleving fundamenteel gewijzigd: onze
gezondheid, economie en onze vrijheid en veiligheid staan onder druk. Dit vraagt om het
aanboren van andere bronnen voor ons samen-leven. Fysieke afstand tussen mensen
wordt op nieuwe manieren van sociaal contact her- en overwonnen. Deze crisis zal nog
lang haar sporen nalaten. Onze religieuze overtuigingen inspireren mensen in deze
moeilijke tijden nieuwe wegen te vinden, afstanden te overbruggen en grenzen te
overwinnen.
De crisis treft alle landen in deze wereld. Iedere regering heeft nationaal zijn eigen
verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van zijn bevolking, economie en
veiligheid te beschermen. Deze crisis houdt echter geen rekening met nationale grenzen,
noch met rassen, noch met religie, noch met cultuur. Het is een wereldwijde crisis die de
mensheid uitdaagt tot wereldwijde solidariteit. Hoopvolle solidariteit is te zien doordat
patiënten over de landsgrenzen in nabijgelegen ziekenhuizen worden opgevangen en
verpleegd. Een Europees steunpakket is afgesproken tussen de landen van de Unie. Meer
dan ooit beseffen we dat de enige manier om de mensheid een kans te geven op een
gezonde en veilige toekomst, een wereldwijde aanpak nodig is, naast onze nationale
aanpak. Dat betekent een integrale aanpak.
We kijken over de grenzen van ons continent: onze naaste woont ook in de sloppen van
Latijns-Amerika, in de verdroogde gebieden van Afrika en drukbevolkte steden van
Azië. De gebrekkige gezondheidssystemen elders bieden niet de veiligheid en
gezondheid die we hier hebben opgebouwd. Dat zal ernstige gevolgen hebben voor grote
groepen mensen. Die zwakheid raakt echter ook onze eigen samenleving omdat de
globale samenleving één geheel is. Dat heeft de huidige Covid-19 crisis duidelijk
gemaakt.
Daarom ondersteunen wij, religieuze en levensbeschouwelijke leiders van Nederland,
van harte de oproep om 1% van het budget dat beschikbaar is om de Covid-19 crisis het
hoofd te bieden, te reserveren voor een mondiale aanpak gericht op lage- en midden
inkomenslanden. Wij kunnen ons eigen welzijn niet los zien van de gezondheid,
veiligheid en welzijn van de naaste. Wij geloven dat deze oproep ons helpt om een
effectieve bijdrage te leveren aan het welzijn, gezondheid en het geluk van alle mensen.
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