
VREDE VOOR DE CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

Aan allen die naar vrede streven :

Vrede!

Ik nodig u uit deze maand te bidden voor de vrede in Centraal-Afrika . Sinds 2003 , be-
leeft het land een conflict tussen twee facties : één die voormalig president François Bozize , 
bekend als anti - Balaka, ondersteunt , en één die de voormalige president , Michel Djotodia ,  
genaamd Seleka ondersteunt. Dit politieke en militaire conflict is echter een gemeenschappe-
lijke conflict geworden, na tal van wreedheden tegen burgers , moslims of christenen, die hun 
dorpen ontvlucht zijn om toevlucht te zoeken in de bush . Het heeft ook een internationale di-
mensie  aangenomen,  Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Naties  United,  5  december 
2013, door de resolutie 2127 die de " inzet van de Internationale Missie Ondersteuning Central  
onder Afrikaanse leiding" ( Misca ) voor een periode van 12 maanden autoriseert, met als doel 
het beëindigen van de " totale ineenstorting van de openbare orde , de afwezigheid van de 
rechtsstaat en de sektarische spanningen . "

De bisschoppen van de Centraal-Afrikaanse Republiek dringen erop aan dat de oplos-
sing van de crisis niet zal gebeuren zonder de deelname van hun burgers en nodigen hen uit  
om hun deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor de crisis die het land ondergedom-
peld heeft in chaos en tegen elkaar heeft opgezet . Voor hun , " hebben de politieke spelletjes 
en  het  vooropzetten  van  zelfzuchtige  belangen onze  samenleving  van  hun  humanistische 
waarden en respect voor de persoon - geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God -  
ontdaan . ( ... ) Doden wordt een triviaal en onschuldige daad . " De Centraal-Afrikaanse bis-
schoppen stellen dat meer dan een politieke strijd " de echte strijd de ontwikkeling is, het eco-
nomisch herstel en de strijd tegen de armoede , ellende en straffeloosheid . " De bisschoppen 
stellen concreet verschillende manieren voor, zoals: de hervorming van het veiligheidsappa-
raat door de dringende restauratie van een republikeinse leger , getraind en uitgerust om de 
veiligheid van het land en de veiligheid van alle Centraal-Afrikaanse en Centraal -Afrikanen te 
waarborgen; het reduceren van de periode van de overgang en een snelle organisatie van ver-
kiezingen ; de oprichting van een onafhankelijke internationale onderzoekscommissie om licht 
te werpen op de schendingen van de mensenrechten in Centraal-Afrika ; de snelle inzet van 
vredestroepen gezien de complexiteit van de operatie op het terrein ; compromisloze ontwa-
pening van de ex - Seleka, de anti - Balaka en personen in het bezit van wapens ; de uitvoe-
ring van demobilisatie , ontwapening en repatriëring van Tsjadische - Soedanese huurlingen 
en reïntegratie van de CAR strijders ; bevordering van de dialoog tussen de aanhangers van 
verschillende religies die naast elkaar bestaan in de CAR ; reparatie en compensatie voor de 
slachtoffers van de opstand ; de strijd tegen sociale uitsluiting op basis van religieuze en regio-
nale etniciteit ; gezonde betrekkingen met de buurlanden , met name Tsjaad .

(http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Reconstruisons_ensemble_notre_pays_dans_la_paix.pdf ) 

Om de vrede te herstellen in dit land , laten we bidden :

O God van de vrede , uw Zoon Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding ,  de  
muur van haat tussen de volkeren gebroken . Wij bidden voor onze broeders en zusters van de  
Centraal-Afrikaanse Republiek : dat ze de ontwapening van de handen , hart en geest kunnen  
uitvoeren; dat ze het vertrouwen , tolerantie en vergeving kunnen herstellen ; en dat ze uitein-
delijk hun hoop in U en in de mens kunnen vernieuwen . Dat ze aldus leven in de cultuur van  
waarheid, gerechtigheid en vrede die Jezus ons bracht . Amen .

Met al mijn vriendschap

broeder Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk

Tournay , 18 april 2014 .
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