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Bispemøtet i Den norske kirke uttrykker vår dype bekymring for israelske 
myndigheters plan om annektere deler av den okkuperte Vestbredden. Vi gir vår 
støtte til uttalelser fra kirkeledere i Jerusalem, i Midt-Østen for øvrig. Gud kaller 
oss til å sammen skape fred og bidra til rettferdighet for alle folk. Sammen med 
kirker over hele verden er vi bekymret for at det kan ødelegge muligheten for 
fred og rettferdighet for både israelere og palestinere. Denne bekymring deles av 
mange i det internasjonale politiske lederskap, blant dem flere europeiske ledere 
og FNs ledelse.  
 
Dersom Israel beveger seg i retning av en enstatsløsning med adskilte 
boområder og differensierte rettigheter ut fra gruppetilhørighet, kan det ha svært 
negative og farlige konsekvenser, ikke bare for palestinerne, men også for det 
israelske samfunnet som gir slipp på demokratiets fundament: rettstaten og like 
borgerrettigheter for alle. Det kan føre til store spenninger og til mer vold.  
 
Vi er også dypt bekymret for hvordan en slik handling kan ha svært negative 
følger for kristne og den lokale kirkens framtid i dette området.  Kirkene i 
verden kjenner et særlig ansvar for Israel og Palestina, av historiske og 
teologiske grunner. Den norske kirke har derfor i samarbeid med vår lutherske 
søsterkirker og Kirkenes Verdensråd et spesielt nært samarbeid med kirker i 
Israel og Palestina, og et langvarig og sterkt engasjement for fred og forsoning i 
denne regionen.  
 
Alle mennesker i regionen har samme rett til å leve i fred og få sin verdighet og 
rettigheter ivaretatt. Nå gjelder det at verdenssamfunnet fastholder at alle land 
må respektere internasjonal rett. Den internasjonale rettsorden og de universelle 
menneskerettighetene er mekanismer for å beskytte enkeltmennesker og stater 
mot overgrep og krig og redskap for rettferdighet og fred.  
 
Vi oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det som er mulig gjennom politisk 
og diplomatisk arbeid for å forhindre at en slik annektering skjer, og dermed en 
blokkering av fredens mulighet.  
 
Vi oppfordrer alle mennesker, uansett tro og religion, til å arbeide for en varig 
og rettferdig fredsløsning for begge folk. Vi fortsetter å be om fred for 
Jerusalem, og for alle folk som bor der og i områdene omkring.  
 


