
Brood is Leven - Vasten voor een rechtvaardige vrede in Syrië 

 

Brood is leven, maar in Syrië kost het ook mensenlevens 

 

Met de Brood is Leven-campagne wil Pax Christi International het grote leed van de 

burgers in Syrië onder de aandacht brengen, en solidariteit betuigen met diegenen die 

proberen te overleven in Syrië of als vluchteling in de omringende landen. De Brood is 

Leven-campagne loopt gedurende de vastenperiode, van 13 februari tot 31 maart 2013.  

Het tekort aan brood, het basisvoedsel van de Syriërs, maakt het leed van de burgerbevolking zo 

mogelijk nog acuter. Dat tekort wordt mede veroorzaakt door het bombarderen van bakkerijen. 

Syrische burgers menen dat de Syrische autoriteiten de voedselcrisis gebruiken als een vorm van 

collectieve straf voor hun oproep tot vrijheid. 

Pax Christi International roept alle Pax Christi-lidorganisaties en vrienden van over de hele 

wereld op om het lot van de Syrische burgerbevolking kenbaar te maken en met gebed en vasten 

wereldwijd hun solidariteit te tonen; om het Syrische volk, dat zich in de steek gelaten voelt door 

de rest van de wereld, steunbetuigingen te sturen; en om te pleiten voor effectieve humanitaire 

hulp1. 

Een kleine delegatie van Pax Christi International zal al deze solidariteitsbetuigingen aan het 

einde van de Vasten aan het Syrische volk bezorgen. 

Pax Christi International  dringt er bij alle Pax Christi-lidorganisaties en mensen van goede wil op 

aan om: 

1. een boodschap van solidariteit na te laten voor de mensen van Syrië. Die 

boodschap zal bezorgd worden aan de contactpersonen in Syrië en of  in het buitenland 

verblijven. U kunt uw boodschap via e-mail (hello@paxchristi.net), via de Facebook-

pagina van Pax Christi International  (http://www.facebook.com/pages/Pax-Christi-

International/281650807682) of via Twitter (https://twitter.com/PaxChristi_Int) 

versturen. 

 

2. één dag of meer te vasten en zo uw solidariteit te tonen met het Syrische volk. 

Laat Pax Christi International ook weten wanneer u precies vast, zodat zij dit aan 

de contactpersonen in Syrië kunnen laten weten (ook via e-mail, Facebook of 

Twitter). Vasten kan individueel of in groepsverband. Tijdens gebedsdiensten of 

vastenwakes in parochies en religieuze gemeenschappen kan er ruimte voorzien worden 

om de situatie in Syrië toe te lichten en samen solidariteitsberichten te schrijven. De 

kracht van het vasten verenigt het politieke aspect en de persoonlijke inzet. 

                                                 
1 Op 15 januari 2013 schreef Pax Christi International een brief met een dringende oproep voor humanitaire hulp 
voor de getroffen Syrische bevolking. Pax Christi International dringt er bij de VN, de EU en andere 
intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties op aan om hun steun op te drijven en uit te breiden tot 
de vluchtelingen en intern verplaatste burgers in en rond Syrië. De vredesbeweging sprak ook haar bezorgdheid uit 
over de winterse omstandigheden, die het leed van ondertussen meer dan 600.000 Syrische vluchtelingen nog 
verzwaren. 
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Spiritualiteit van het vasten 

"Is dit niet de Vasten die ik heb gekozen? Om de ketenen van het onrecht te breken en 

de touwen van het juk los te rukken, de verdrukten te bevrijden en elk juk af te gooien?"  

Jesaja 58:6 

 

Vasten is sinds generaties een krachtig antwoord op verdrukking en onrecht. Zowel gelovigen 

van uiteenlopende religieuze tradities als uitgesproken seculiere activisten kunnen elkaar in dit 

antwoord vinden. Van de hongerstakingen door suffragettes en burgerrechtactivisten in de 

Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Engeland over Mahatma Gandhi's vastenactie als leider in de 

strijd tegen het Brits kolonialisme tot de hongerstakingen binnen de vredesbeweging uit protest 

tegen de repressie in Latijns-Amerika en de oorlog in Irak. Vasten maakt deel uit van de meeste 

religieuze tradities in de wereld. Mozes vastte vóór de ontvangst van de Tien Geboden op de 

berg Sinaï. Jezus vastte veertig dagen in de woestijn voor hij zijn publieke leven aanvatte. 

Godvruchtige moslims vasten elke dag tijdens de Ramadan. Veel hindoe-rituelen en -feesten 

houden een periode van vasten in.  

 

"Als we in gemeenschap vasten gebruiken wij onze honger in zekere zin als motor voor 

het streven naar vrede en gerechtigheid voor een bepaalde groep mensen, wie zij ook 

zijn. We brengen de honger van degenen voor wie we vasten in de politieke entiteit en we 

roepen die politieke entiteit tot een reactie op. " pater Simon Harak, SJ 

"Mijn godsdienst leert mij dat men moet vasten en bidden, telkens wanneer er een nood 

is die men niet kan lenigen." Mahatma Gandhi 

 

Bombardementen op bakkerijen in Syrië: de feiten 

1. Syrische regeringstroepen vielen tijdens een periode van drie weken in augustus 2012 in 

de provincie Aleppo ten minste tien bakkerijen aan met bommen en artillerievuur. 

Daarbij kwamen tientallen burgers die aanschoven voor brood, om het leven of raakten 

zij gewond. De aanvallen gebeurden zonder onderscheid. Het patroon van en de 

hoeveelheid aanvallen maakten duidelijk dat de overheid nadrukkelijk burgers viseerde. In 

beide gevallen spreken we van oorlogsmisdaden. Op 16 augustus 2012 kwamen bij een 

aanval een 60-tal mensen om en werden er nog eens meer dan 70 gewond;  op 21 

augustus 2012 vielen bij een andere aanval ten minste 23 doden en 30 gewonden. Deze 

aanvallen hadden plaats in wijken waar niet werd gevochten. Er werd vooraf ook geen 

waarschuwing uitgestuurd. 

 

2. Op 23 oktober 2012 beschoten Syrische regeringstroepen een bakkerij in een door 

rebellen gecontroleerde wijk in Aleppo. Daarbij kwamen ten minste 20 mensen om, 

onder hen ook vrouwen en kinderen. De aanval had plaats op de dag dat president 

Bashar al-Assad een algemene amnestie afkondigde voor alle feiten gepleegd vóór 23 

oktober 2012, met uitzondering van terreurmisdrijven. Op het moment van de aanval 

onderhandelde Lakhdar Brahimi, speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga, in 



Syrië tussen de regering en de oppositie om tijdens het islamitische Offerfeest een 

tijdelijke wapenstilstand te bekomen. 

 

3. Op 23 december 2012 kwamen 100 mensen om toen Syrische gevechtsvliegtuigen een 

bakkerij in het westelijke dorp Halfaya bombardeerden. 69 mensen werden 

geïdentificeerd en begraven, 15 andere lichamen konden niet worden geïdentificeerd. Ten 

minste 25 lichamen bleven achter op de plaats van de aanval, omdat de wegen naar de 

bakkerij afgesloten waren en reddingswerkers niet ter plaatse geraakten. De ziekenhuizen 

in de buurt waren niet voldoende uitgerust om alle gewonden te verzorgen. Verminkte 

lichamen en zwaargewonde mensen bleven op straat liggen. Onafhankelijke cijfers van 

het aantal slachtoffers zijn niet te krijgen, omdat journalisten nauwelijks toegang hadden 

tot de plaats van de aanslag. De stad moest een week wachten op voedselhulp. Toen die 

uiteindelijk kwam, stonden honderden mensen in de wachtende rij voor voedsel.  De 

motieven voor de aanval waren niet duidelijk, maar aangenomen wordt dat het om een 

reactie gaat van de regering op de aankomst van rebellen in Halfaya. 

 

4. Op 15 januari 2013 verleende Artsen Zonder Grenzen (AZG) in een veldhospitaal 

dringende medische zorgen aan 44 mensen, die gewond raakten bij beschietingen in een 

dorp in het noordwesten van Syrië. Eén van de projectielen landde in de buurt van een 

bakkerij. De meeste patiënten waren mannen, vrouwen en kinderen met verwondingen 

door granaatscherven en opvliegend puin bij de explosies. Een klein meisje met een 

schedelfractuur overleed op weg naar Turkije. Op 13 januari 2013 vielen bij een 

bomaanslag in de Aleppo-provincie opnieuw gewonden. 20 hiervan, onder wie 5 

kinderen, werden behandeld door een ander team van AZG. 

 

5. Humanitaire activisten uit Syrië klagen aan dat verschillende leden van het Vrije Syrische 

Leger (FSA) in bepaalde gebieden hun voorraad bloem verkopen om met de opbrengst 

wapens te kopen. Getuigen melden voorts dat soldaten van het officiële leger en leden 

van het FSA in de buurt van bakkerijen in de lucht schieten en zich zo vooraan in de 

wachtrijen manoeuvreren. Bovendien zouden zij grote hoeveelheden brood voor zichzelf 

opeisen, of doorverkopen op de zwarte markt. 

Pax Christi International dringt aan op het stopzetten van alle geweld en roept op tot 

respect voor het leven van alle Syriërs, ongeacht hun etnische afkomst, geloof, sekse of 

ras. 

Pax Christi International roept op tot een rechtvaardige vrede in Syrië. 

 

 

Vast mee met Pax Christi International,  

uit solidariteit met het Syrische volk! 

 


