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Vandaag, 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, willen wij, de ondertekende             
christelijke organisaties en leden van het Oecumenisch netwerk over Zuid Soedan (ENSS),            
graag de aandacht vestigen op de dringende behoefte aan vrede in Zuid Soedan. We willen               
opnieuw onze solidariteit benadrukken met vrouwen, mannen, jongens en meisjes in Zuid            
Soedan die jarenlang de last van conflicten in Zuid Soedan hebben ondergaan. Ondanks             
enige vooruitgang bij het brengen van vrede in het land, zijn wij ernstig bezorgd over het                
voortduren van geweld in verschillende delen van het land en de beschikbaarheid van             
wapens die het geweld in het land blijft voeden. 

Zuid Soedan wordt nog steeds geconfronteerd met meerdere soorten geweld, zoals geweld            
tussen gemeenschappen, politiek geweld en vee-gerelateerd geweld, dat ontheemding,         
onveiligheid en schending van mensenrechten veroorzaakt. We zijn vooral bezorgd over de            
escalatie van geweld in Jonglei, Central Equatoria, Lakes, Warrap en Unity State en             
benadrukken de noodzaak voor alle partijen onmiddellijk alle vijandige en gewelddadige           
acties te stoppen. Bovendien is de ontvoering van kinderen en vrouwen en seksueel en              
gendergerelateerd geweld nog steeds wijdverbreid in Zuid Soedan. We doen een beroep op             
iedereen in Zuid Soedan om de waardigheid van het menselijk leven te respecteren, terwijl              
we oproepen tot meer preventie, onderzoek en rechtvaardige inspanningen om een einde te             
maken aan deze verwoestende gewelddaden. 

Het conflict heeft geleid tot een erbarmelijke humanitaire situatie waar 7,5 miljoen mensen             
humanitaire hulp behoeven. Meer dan 2,26 miljoen mensen zijn gedwongen het land te             
ontvluchten en 1,6 miljoen blijven intern ontheemd. Zuid Soedan staat op de derde plaats in               
termen van de meest kwetsbare landen voor de impact van COVID-19[1], en heeft een van               
de grootste voedselcrises ter wereld[2]. Wij pleiten voor adequate, meerjarige en flexibele            
humanitaire financiering, vooral versneld naar die organisaties die directe hulp verlenen. We            
dringen er ook bij de regering van Zuid Sudan en andere partijen op aan om volledige,                
onbeperkte en ongehinderde humanitaire toegang tot alle regio's van het land.  

Het thema voor de Internationale Dag van de Vrede 2020 is 'Samen vorm geven aan vrede'.                
Om vrede in Zuid Soedan te verwerkelijken, moet de uitvoering van de herziene             
overeenkomst over de resolutie van Conflict in Zuid Soedan (R-ARCSS) een topprioriteit zijn             
voor alle partijen bij het conflict en alle andere concurrerende belangen moeten terzijde             
worden geschoven. We doen dus een beroep op de regering van Nationale Eenheid van              
Zuid Soedan en alle partijen die de R-ARCSS hebben ondertekend om de uitstaande items              
te implementeren om een blijvende vrede te ondersteunen. We erkennen de noodzaak om             
de inspanningen te vergroten om de partijen die de R-ARCSS niet hebben ondertekend erbij              
te betrekken, als een van de uitdagingen voor het realiseren van vrede in het hele land. Het                 
tegengaan van zowel verspreiding van verkeerde informatie als het aanzetten tot haat zou             
een topprioriteit moeten zijn voor alle belanghebbenden, ook tijdens de periode van de             



COVID-19 crisis. We roepen de partijen op om het vertrouwen in elkaar terug te winnen en                
samen op te treden voor vrede in Zuid Soedan. Bovendien roepen we alle belanghebbenden              
op om samen de vrede vorm te geven en tegelijkertijd de vrede te handhaven met respect                
voor de democratische grondrechten. We dringen er ook bij de internationale gemeenschap            
op aan om toezicht te blijven houden op en betrokken te blijven bij het vredesproces. 

Ondanks het verwoestende conflict in Zuid Soedan zijn er verschillende actoren in Zuid             
Soedan die werken aan vredesopbouw van onschatbare waarde om samen vrede op lokaal             
niveau vorm te geven – dit zijn lokale vredesactivisten, kerken, op geloof gebaseerde             
organisaties, vrouwengroepen, gemeenschapsleiders en NGO's, die talloze methoden        
gebruiken om gemeenschappen en individuen bij elkaar te brengen en relaties herstellen.            
Als leden van de ENSS willen we de rol van de kerken onderstrepen in vredesopbouw en                
het samenbrengen van gemeenschappen in Zuid-Soedan. De kerken en de Raad van            
Kerken van Zuid Soedan ondersteunen transformationele veranderingen op de lange termijn           
door het Actieplan voor Vrede (APP) gericht op het transformeren van een conflict narratief              
naar dat van vrede op gemeenschaps- en nationaal niveau. Ze bieden psychosociale            
ondersteuning aan slachtoffers van geweld en ondersteunen verzoeningsprocessen die         
historische grieven aanpakken om een vreedzame toekomst samen vorm te geven. We            
roepen de internationale gemeenschap op om het door de verschillende kerken geleide en             
Landelijk Actieplan voor de Vrede te blijven ondersteunen. 

Het integreren van brede en zinvolle deelname van verschillende groepen - het            
maatschappelijk middenveld, jongeren en vrouwengroepen, diaspora gemeenschappen,       
kerken en op geloof gebaseerde organisaties - in zowel lokale als nationale vredesopbouw-             
en verzoeningsprocessen om historische grieven aan te pakken blijft van cruciaal belang om             
ervoor te zorgen dat de stemmen van gewone Zuid Soedanezen worden gehoord om             
gezamenlijk een vreedzame toekomst vorm te geven. 

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad werd              
aangenomen over vrouwen, vrede en veiligheid, het is hoog tijd om opnieuw het belang te               
benadrukken om vrouwen te betrekken bij het toezicht houden op en betrokken blijven bij              
vredesopbouw in Zuid Soedan. Het blijft cruciaal dat de positieve bijdrage van vrouwen aan              
vrede wordt erkend, ondersteund en gevierd. 

Als leden van de ENSS blijven we achter de mensen van Zuid-Soedan staan. We dragen               
denatie van Zuid Soedan op voor het aangezicht van God en bidden vurig dat de mensen                
van Zuid Soedan mogen leven in eenheid en vrede. 

Ondertekend: 

Brot für die Welt, Cafod &Trocaire, Christian aid UK, Christian Council of Norway, The              
Church of Scotland, Church of Sweden, Danish Church Aid, Diakonie katastrophenhilfe, The            
Episcopal church, Evangelische Kirche Deutschland, Finn Church Aid, HEKS-EPER Swiss          
Church Aid, KAIROS Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Misereor, Mission 21,          
Norwegian Church Aid, PAX, PMU, Presbyterian Church in Ireland, Presbyterian Church           
USA, South Sudan Council Of Churches, Tearfund, World Vision South Sudan, Council of             
Churches in the Netherlands 

  



  

 

 

 

 

  

 
 

[1] https://data.humdata.org/dataset/inform-covid-19-risk-index-version-0-1-2 

[2] http://www.fao.org/3/ca8786en/CA8786EN.pdf 
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