Verklaring van het Oecumenisch Netwerk van Zuid-Soedan (ENSS)
Hub Europa en Noord-Amerika

Tienjarig bestaan van Zuid-Soedan op 9 juli 2021
Vandaag, 9 juli 2021, markeren wij, de ondergetekende kerken, organisaties op basis van geloof en
leden van het Oecumenisch Netwerk van Zuid-Soedan (ENSS), als dag dat Zuid-Soedan 10 jaar
geleden het nieuwste land ter wereld werd, na de eisen van het volk in hun referendum.
De eerste zin van de onafhankelijkheidsverklaring van Zuid-Soedan herinnert aan de lange en
heroïsche strijd van ons volk voor rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid, waardigheid en politieke en
economische emancipatie’. In de verklaring ‘is besloten een bestuurssysteem in te stellen dat de
rechtsstaat, rechtvaardigheid, democratie, mensenrechten en respect voor diversiteit handhaaft’.
Terwijl de mensen 10 jaar geleden met vreugde hun onafhankelijkheid vierden, moeten wij vandaag
uiting geven aan onze diepe bezorgdheid. Wij zijn solidair met de bevolking van Zuid-Soedan, die
jarenlang de last van conflicten en onrechtvaardigheid heeft gedragen, in plaats van de vruchten van
een nieuw systeem te plukken. Wij dringen er bij de ondertekenaars van het akkoord op aan R-ARCSS
naar de letter en de geest uit te voeren en onmiddellijk een einde te maken aan het voortdurende
lijden van de mensen op verschillende plaatsen in het land.
Wij betuigen onze solidariteit met de kinderen en de jeugd van Zuid-Soedan, die in een land met
kansen willen leven, waar zij met plezier op school kunnen leren in plaats van in gewapende
gevechten verwikkeld te raken. Wij betuigen onze solidariteit met de vrouwen van Zuid-Soedan, en
erkennen en steunen hun zinvolle deelname aan bestuur en vredesopbouw. Wij betuigen onze
solidariteit met de overlevenden van geweld en prijzen vrouwen en mannen voor hun kracht om zich
uit te spreken tegen seksueel en ander geweld, in weerwil van een cultuur van stigmatisering en
angst voor vergelding. Wij vestigen de aandacht op de dringende behoefte aan vrede en een
transparant bestuurssysteem met bindende wetten en de uitvoering van die wetten in Zuid-Soedan.
Wij dringen er bij de partijen in het conflict in Zuid-Soedan op aan de wapens neer te leggen, de
bescherming van de burgers te eerbiedigen, hun respectieve strijdkrachten te verbieden
gewelddaden, met inbegrip van seksueel geweld, te plegen, daartoe opdracht te geven of door de
vingers te zien.
De uitvoering van het gerevitaliseerde vredesakkoord van 2018 (R-ARCSS) is net voor de uitbraak van
de wereldwijde pandemie van het coronavirus van start gegaan. De uitvoering verliep traag, maar
het akkoord dat bijna twee jaar standhield, heeft nu enige vooruitgang geboekt. Wij verwelkomen
belangrijke stappen zoals het huidige grondwettelijk proces om voort te bouwen op de beginselen
van rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid, waardigheid, en politieke en economische emancipatie. De
burgers van Zuid-Soedan moeten op alle niveaus de kans krijgen actief deel te nemen aan het proces
van permanente grondwetvorming.
Niettemin spreken wij als leden van de ENSS onze grote bezorgdheid uit over het voortduren van
geweld in verschillende gebieden van het land, waar burgers nog steeds lijden, gedood, ontheemd,
seksueel misbruikt of uitgehongerd worden.
Wij roepen de nationale, de regionale en de internationale gemeenschap op de regering in Juba aan
te moedigen het vredesakkoord uit te voeren, om de dreigende crises in Zuid-Soedan te verzachten.
De regering moet worden aangemoedigd om met de niet-ondertekenaars van de R-ARCSS een

productieve dialoog aan te gaan. Om volledige bescherming van de burgers mogelijk te maken, moet
de regering meer aandacht besteden aan de hervorming en eenmaking van het leger, zodat alle
gemeenschappen in Zuid-Soedan er deel van uitmaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed
aan overgangsjustitie, gerechtigheid, verantwoordingsplicht, compensatie en verzoeningsprocessen
om de wraakcycli in Zuid-Soedan te doorbreken. De kerk kan hierbij een centrale rol spelen. Wij doen
een dringend beroep op de internationale gemeenschap, de VN-agentschappen en onze eigen
regeringen om meer financiële middelen te verstrekken voor vredesinitiatieven die door de kerk en
door vrouwen worden geleid, zoals het actieplan voor vrede van de kerk en haar raad, de Raad van
Kerken Zuid-Soedan, een strategie om de diepere oorzaken en de langetermijneffecten van het
conflict aan te pakken door middel van pleitbezorging, neutrale fora, genezing en verzoening. Deze
financiering moet langlopend en flexibel zijn om gemeenschappen in staat te stellen in te spelen op
veranderende dynamieken en om elke vooruitgang te bestendigen.
Het conflict en andere bijkomende factoren hebben geleid tot een nijpende humanitaire situatie:
naar schatting 8,3 miljoen mensen hebben in 2021 humanitaire hulp nodig. Bovendien staat ZuidSoedan hoog op de ranglijst van landen die het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van COVID-19. In
combinatie met overstromingen, droogte en door sprinkhanen veroorzaakte verwoestingen staan de
mensen voor een van de grootste voedselcrises ter wereld.
Wij dringen er bij de regering van Zuid-Soedan en andere partijen op aan te zorgen voor volledige,
onbeperkte en ongehinderde humanitaire toegang tot alle regio's van het land. Wij veroordelen met
klem de aanvallen op kerkelijke instellingen, humanitaire hulpverleners, vredeswerkers en
mensenrechtenactivisten. Wij dringen aan op en vragen om meer inspanningen op het gebied van
preventie, onderzoek en rechtvaardigheid om een einde te maken aan deze verwoestende
gewelddaden.
Als leden van de ENSS betuigen wij nogmaals onze solidariteit met de kerkleiders, de vredeswerkers
en de mensenrechtenactivisten die op plaatselijk niveau onschatbaar vredeswerk verrichten om
relaties te herstellen, toezicht te houden op mogelijk geweld, conflicten tussen gemeenschappen te
voorkomen en te beheersen en tegelijkertijd onder de moeilijkste omstandigheden voor
getraumatiseerden te zorgen. Wij betuigen onze solidariteit met de miljoenen vluchtelingen en
binnenlandse ontheemden; er moet een duurzame vrede komen en een veilige omgeving, zodat
degenen die gedwongen werden hun huizen te verlaten, kunnen terugkeren. Wij dringen er bij de
kerken en kerkbesturen op aan de eenheid te bewaren en steeds een positieve rol te spelen.
Wij blijven achter de bevolking van Zuid-Soedan staan. Wij roepen allen in Zuid-Soedan op de
waardigheid van het menselijk leven te eerbiedigen. Wij brengen de natie van Zuid-Soedan tot God
en bidden vurig dat de bevolking van Zuid-Soedan in harmonie, eenheid en vrede mag leven.
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