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Waar we zijn begonnen en waar we nu zijn …
Ontstaan uit gebroken relaties van een wrede oorlog, begon Pax Christi 70 jaar geleden met
een visie die gebaseerd was op het evangelie - heb uw vijanden lief – en verankerd in een
diepgewortelde overtuiging dat verzoening mogelijk was. In de loop der jaren kreeg de
beweging meer en meer vorm door de inzet van gelovige mensen die opkwamen voor
vrede te midden van oorlog en onrechtvaardigheid, geweld en onderdrukking. Nu zal onze
beweging zich opnieuw engageren om de waarden die we hanteren toe te passen in ons
leven en in ons werk.
Vanaf het begin begeleiden we diegenen die zich aan de rand van de samenleving
bevinden. We blijven verbonden met de basisgemeenschappen en aandachtig luisteren
naar hun verhalen om te leren uit hun ervaringen rond denkbare, praktische manieren om tot
een duurzame vrede te komen en nieuwe inzichten te ontwikkelen.
In een tijd waarin armoede, uitsluiting, wanhoop en een gebrek aan toekomstmogelijkheden
de levens van vele jonge mensen tekenen waardoor extremistische ideologieën aantrekkelijk
worden, erkennen we de erfenis van het kolonialisme en het systematisch onrecht, de kracht
van actieve geweldloosheid, het belang van diversiteit en de urgentie van inclusiviteit.
In een tijd waarin angst zowel echt als georkestreerd is, slaan wij bruggen naar hoop, en
vieren we een overvloed aan verschillen: in leeftijd en cultuur, in etniciteit en geloof, in
geslacht en gender, in ervaring en wereldvisie.
Diepgeworteld in de katholieke traditie en aangemoedigd door de visie en getuigenis van
Paus Franciscus, claimen wij de rijkdom van de katholieke sociale leer en geloven wij als
christenen in de versterking van de oecumenische en interreligieuze samenwerking.
Tijdens onze reis hebben we geleerd dat rechtvaardige verhoudingen essentieel zijn voor
duurzame vrede – dat wij mensen deel uitmaken van een aardse gemeenschap die gezond
moet zijn, willen wij overleven. We zijn de onderlinge verbanden gaan zien tussen oorlog en
oorlogsvoorbereidingen, milieuschade, klimaatveranderingen en de schaarste van essentiële
grondstoffen. We blijven ons verdiepen in begrippen van duurzaamheid.
We hebben ook geleerd dat rechtvaardige verhoudingen essentieel zijn voor een
rechtvaardige vrede - dat katholieke hiërarchie en plaatselijke gemeenschappen, gewijden
en leken, vrouwen en mannen evenveel bijdragen aan het werk voor vrede.

Terwijl oorlog, oorlogsvoorbereidingen, de verspreiding van wapens en gewelddadige
conflicten alomtegenwoordig blijken, bevorderen wij geweldloosheid, stimuleren wij
gemeenschappen en werken wij aan een wereld waarin mensenrechten en het
internationaal recht consequent worden gerespecteerd.

De Toekomst Centraal stellen…
Vanaf de beginjaren in het naoorlogse Europa is Pax Christi gegroeid tot een wereldwijde
beweging, een netwerk van lidorganisaties verspreid over vijf continenten, die ieder in hun
eigen context reageren op de tekenen des tijds en op diverse manieren werken voor vrede
en verzoening, waar wij allen naar verlangen.
In de komende vijf jaar, op weg naar onze 75e verjaardag in 2020, zullen we het werk van
iedere lidorganisatie blijven valoriseren en eruit leren. In een steeds meer geconnecteerde
wereld, waarin bedreigingen voor vrede zowel een mondiaal als een plaatselijk karakter
hebben, zullen we manieren blijven zoeken om onze verbondenheid te verdiepen, verder
bouwend op de ervaringen rond vredeshandhaving en vredesopbouw die in ons netwerk
aanwezig zijn, om tezamen enkele van de meest dringende bedreigingen aan te pakken en
de grootste kansen voor vrede te grijpen.
De vrede waarnaar wij streven is duurzame vrede. Dit is de algemene doelstelling van ons
vredeswerk, gebaseerd op respect voor de integriteit van de schepping en gevormd door
een verregaand onderzoek naar inclusieve veiligheid, geworteld in rechtvaardigheid. Onze
inspanningen voor een duurzame vrede worden verrijkt door geloof, ons inzicht wordt
verdiept door theologische reflectie en onze onwrikbare vastberadenheid wordt versterkt
door de spiritualiteit die ons begeleidt. In de komende vijf jaar zal de articulatie van de
spiritualiteit van Pax Christi, vredesopvoeding en vredespolitiek nog belangrijker worden voor
onze beweging.
Het pad dat wij bewandelen wordt gedefinieerd door de praktijk van actieve
geweldloosheid als krachtig alternatief voor extremistisch geweld en militarisering. Hoewel
niet al onze leden pacifisten zijn, blijft dit onderwerp leven in onze beweging door
voortdurende dialoog over en onderzoek naar de evangelische boodschap van
geweldloosheid. In de komende vijf jaar zullen we met het Vaticaan en religieuze
gemeenschappen verdere inspanningen leveren om de katholieke gedachte omtrent
actieve geweldloosheid te verdiepen en onze Pax Christi dialoog te verbreden.
De toekomst die wij voor ogen hebben leeft reeds bij jongeren in onze gemeenschappen.
Het is een toekomst gevuld met hoop en kansen, maar tegelijkertijd bedreigd door
extremisme en een verdraaide interpretatie van religie. Vele Pax Christi lidorganisaties
hebben jongerenprogramma’s; we zullen deze ervaring koesteren en eruit leren. In de
komende vijf jaar zullen we meer jongeren aantrekken als waardevolle en gelijkwaardige
leden van onze beweging, waaronder jongeren van verschillende achtergronden, culturen
en godsdiensten. We zullen alternatieven voor het extremisme aanbieden, onze rijke
spiritualiteit delen met jongeren in een geseculariseerde wereld, concrete campagnes en
culturele diepgang aanmoedigen, intergenerationele dialoog en samenwerking bevorderen
en leiderschapsontwikkeling aanmoedigen.

In de wereldgemeenschap waarnaar wij streven, zullen vrouwen volledig betrokken worden
in het zoeken naar oplossingen van gewelddadige conflicten en het stichten van vrede. Pax
Christi vrouwen uit verschillende culturen en godsdiensten hebben een diepe ervaring in
vredeshandhaving en vredesopbouw. In de komende vijf jaar zal ons netwerk die ervaringen
rond vredeshandhaving en vredesopbouw in onze beweging verbinden en versterken; we
zullen naar deze ervaringen luisteren en eruit leren; we zullen de volledige uitvoering van de
resoluties van de VN-Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid ondersteunen en
andere gender inclusieve inspanningen naar vrede aanmoedigen.
De samenleving waarnaar wij streven zal gelovigen en mensen van goede wil
samenbrengen om spanningen tussen en binnen de verschillende godsdienstige tradities te
verminderen. In de komende vijf jaar zullen we voorrang geven aan onze samenwerking met
islamitische en joodse vredestichters en met mensen van andere tradities, spiritualiteit en
overtuigingen.
De vele gezichten van geweld, de systemische wortels van het racisme en uitsluiting en het
pad naar verzoening, het centrale aandachtspunt van Pax Christi, zullen de komende vijf
jaar uitdagingen blijven voor onze beweging. Als nationale Pax Christi secties en
lidorganisaties - indien mogelijk samen als een internationaal netwerk - zullen we ons
veelzijdig werk voor vrede voortzetten, ons werk voor wapenbeheersing en ontwapening in
stand houden, onze aandacht voor transitionele en ecologische rechtvaardigheid verder
ontwikkelen en de impact van geloof en godsdienst op weg naar vrede benadrukken.
Terwijl we onze reis voortzetten als een religieuze vredesbeweging, zullen we Pax Christi
versterken als een medeverantwoordelijk wereldomvattend netwerk, bestaande uit nationale
secties en geaffilieerde lidorganisaties, die ieder in hun eigen context werken voor vrede en
tegelijkertijd bouwen aan een meer zichtbare gemeenschappelijke identiteit en een stabiele
financiële basis. We zullen ons vredeswerk regionaliseren, de bijdrage van duizenden
vrijwilligers erkennen en uitwisseling van ervaringen en expertise bewerkstelligen onder alle
Pax Christi lidorganisaties, waaronder religieuze congregaties die lid zijn van Pax Christi
Internationaal. We zullen onze capaciteit inzake internationale advocacy herbekijken en
versterken, verrijkt met de ervaringen van onze leden aan de basis. En we zullen onze
capaciteit inzake communicatie verder ontwikkelen om Pax Christi meer zichtbaar te maken
en een duidelijke, hoopvolle en profetische boodschap te projecteren rond geweldloze
alternatieven voor gewelddadig extremisme.
Nu we onze blik op de toekomst richten, beamen wij wederom de visie dat vrede mogelijk is
en dat vicieuze cirkels van geweld en onrecht doorbroken kunnen worden. (Visieverklaring
van Pax Christi Internationaal ). We streven naar een wereld waar mensen in vrede kunnen
leven, zonder angst en we volgen Jezus de Vredestichter, waarbij we vertrouwen dat de
aanwezigheid van de Geest “onze voeten zal leiden naar de weg naar vrede” (Zechariah).
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Pax Christi Internationaal, mei 2015

