Kardinaal Jozef De Kesel bij de ondertekening van 22/11
Geachte heer staatssecretaris voor Asiel & Migratie
Waarde verantwoordelijken van de erkende kerken en godsdiensten in ons land
Beste vrienden van Sant’Egidio
Dames en heren van de pers
Ik dank u allen van harte voor deze samenkomst rond het initiatief van de ‘humanitaire corridor’.
Dankzij onze samenwerking zullen de volgende maanden 150 Syrische oorlogsvluchtelingen op
een veilige en legale manier naar ons land kunnen komen.
Als christenen – en meer nog als gelovigen, want ik spreek hier niet alleen als voorzitter van de
katholieke bisschoppen, maar op hun voorstel ook namens alle andere erkende erediensten van
België – kunnen en willen wij niet afzijdig blijven bij het drama dat zich in Syrië en het hele
Midden-Oosten afspeelt. De tragedie van de oorlog, die eeuwenoude beschavingen verscheurt,
maar ook het drama van de miljoenen en miljoenen gewone mensen van wie het leven zo zwaar
wordt beproefd en die op de vlucht moeten. Toen ik in 2015 met een bisschoppelijke delegatie
vluchtelingenkampen in Noord-Irak bezocht, heb ik met eigen ogen de ellende en
uitzichtloosheid, en tegelijkertijd de moed en het geloof in een betere toekomst van zoveel
vrouwen, mannen en kinderen kunnen vaststellen.
De oorlog in Irak en Syrië heeft de eeuwenoude christelijke gemeenschappen ongemeen hard
getroffen. Zij hebben het al langer moeilijk, maar onze generatie dreigt getuige te worden van het
totale verdwijnen van het christendom uit die streken waar het al sinds de prilste verkondiging
van het evangelie aanwezig is. Ik neem deze gelegenheid dan ook te baat om u, geachte heer
staatssecretaris, te danken voor uw bekommernis om de christenen in het Midden-Oosten, en om
wat u al voor hen heeft gedaan, onder meer met de reddingsoperatie van honderden christenen
uit Aleppo.
Natuurlijk blijft onze solidariteit niet beperkt tot het lot van christelijke minderheden in het
Midden-Oosten. Wij weten hoezeer ook leden van andere minderheidsgroepen, zoals de jezidi’s,
en ook vele gewone moslimfamilies lijden onder de oorlog. Daarom het project van de
‘humanitaire corridor’, die een veilige luchtbrug en een onthaaltraject in het leven roept voor 150
Syrische kwetsbare vluchtelingen. Hun kwetsbaarheid en de uitzichtloosheid van de situatie
waarin zij verkeren in Libanon en Turkije, zijn het criterium waarmee zij worden uitgenodigd om in
ons land een nieuw bestaan op te bouwen.
De Belgische bisschoppen zijn bereid om ten volle hun verantwoordelijkheid op te nemen om dit
project te doen slagen. Onze gemeenschappen en organisaties doen al veel op dat vlak. In
september 2015 heeft paus Franciscus alle parochies en gemeenschappen in Europa opgeroepen
een vluchtelingengezin op te nemen. Op vele plaatsen is dat ook gebeurd, maar wellicht kan er
nog meer gebeuren.
Ik dank nu al alle parochies en gemeenschappen en gelovigen die in hun leven plaats willen
ruimen voor deze mensen en gezinnen die zullen aankomen in het kader van de ‘humanitaire
corridors’. Ik dank ook Caritas international België omdat zij bereid zijn met hun expertise en
organisatie onze bisdommen bij te staan in die taak.
Ten slotte ben ik ten zeerste verheugd dat we dit project gestalte geven in samenwerking met de
protestantse, evangelische, anglicaanse, orthodoxe en Syrisch-orthodoxe kerkgemeenschappen

in ons land, en ook met het Centraal Israëlitisch Consistorie en het Executief van de Moslims in
België. Ik groet de verantwoordelijken van de erkende erediensten en wens hen te danken voor
deze onuitgegeven interreligieuze samenwerking. Ze toont concreet aan hoe de Kerken en
godsdiensten in ons land een belangrijk deel zijn van het maatschappelijke weefsel en ook een
partner van de overheid, in het zoeken naar antwoorden voor de grote uitdagingen van onze tijd.
Tot slot wens ik ook de Gemeenschap van Sant’Egidio te danken. Ik dank hen voor de
coördinerende rol die zij daarbij op zich willen nemen, zoals dit ook gebeurd is voor de corridors
naar Italië en Frankrijk. Ik wil tot slot ook bij deze gelegenheid onze betreurde confrater en
vriend, Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom, niet onvermeld laten: wij zijn hem
dankbaar voor de enthousiaste rol die hij speelde om het project van de humanitaire corridors
ook in ons land gestalte te geven.
Dank voor uw aandacht.
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