
 
 
 
Till de svenska kyrko- och samfundsledningarna och till Sveriges kristna råd. 
 
Inom den ekumeniska riksorganisationen Förbundet Kristen humanism har vi genom åren haft 
fortlöpande kontakt med organisationer och enskilda i Israel och Palestina. Företrädesvis har 
det varit representanter för de lokala kyrkorna/församlingarna och de lokala ekumeniska 
rörelserna. Bland våra medlemmar finns flera som varit Ekumeniska följeslagare, som verkar 
inom ramen för våra samfunds internationella organisationer eller som på annat sätt verkat i 
det Heliga landet på uppdrag av våra samfund. Vid vårt årliga sommarmöte har vi på nytt 
gästats av föreläsare som följer den dagliga utvecklingen i de palestinska territorierna och i 
Israel.  
 
Bedömningarna är entydiga. Omvärldens tystnad möjliggör en utveckling som strider mot den 
internationella rätten och flera av FN:s resolutioner. En fortsatt annektering av palestinska 
territorier förutspås och den humanitära och ekologiska katastrofen i Gaza kan fortgå utan 
reaktioner från kristenheten eller världssamfundet. Idag är man längre från en rättvis fred än 
på länge.  

Bilden överensstämmer med det som uttryckts av ledarna för kyrkorna och samfunden i Israel 
och Palestina genom The National Coalition of Christian Organizations in Palestine i deras 
öppna brev till medlemmarna i Kyrkornas världsråd 2017 (även kallat Kairos II). I detta 
öppna brev efterfrågas från våra kyrkor/samfund handlingar som synliggör vårt stöd för våra 
kristna systrar och bröder i det land där Jesus levde och dog och varifrån den kristna 
gemenskap som förenar oss i Kristi världsvida kyrka utgår. Vi kan inte se att de samfund vi 
tillhör och älskar har reagerat och handlat på trovärdiga sätt som ett svar på detta rop.  

I dokumentet ”Kairos Palestina – Ett sanningens ögonblick” (2009) uppmanar kyrko- och 
samfundsledarna i det Heliga landet det internationella samfundet och världens kyrkor att 
”påskynda förverkligandet av rättvisa, fred och försoning i detta heliga land”.  
 
Förbundet Kristen humanism, samlat till årsmöte den 10 augusti 2019, frågar nu de svenska 
kyrko- och samfundsledningarna och Sveriges kristna råd: 
Vilka handlingar har ni tagit initiativ till eller förbereder ni att ta initiativ till som svar på de 
palestinska kristnas vädjan om stöd till förverkligandet av rättvisa, fred och försoning i Israel 
och Palestina? 
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