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Invitasjon til å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 24.
september - 1. oktober: «Unge stemmer mot okkupasjon»
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ble i sin tid startet av Kirkenes Verdensråd og
menigheter og kirkelige organisasjoner over hele verden blir invitert til å være med. I Norge
er det en rekke organisasjoner som samarbeider om Kirkeuka. Disse inkluderer
Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUKKFUM Global, KFUK-KFUM Norge, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Norges Kristelige
Studentforbund, Stiftelsen Karibu, Svenska Kyrkan i Oslo og Sabeels Venner Norge.
HVA ER KIRKEUKA FOR FRED?
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en
fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne. Dette er en uke for bønn og
solidaritet hvor vi inviteres til å be, søke innsikt og skape forandring sammen.
I 2017 er det femti år siden Israel okkuperte de palestinske områdene, og mange barn og
ungdom har begynt å miste håpet om fredfull fremtid.
Årets tema i Kirkeuka er «Unge stemmer mot okkupasjon» da det er på tide at både
palestinske og israelske ungdommers ønske om å få leve i fred og trygghet med verdighet og
like rettigheter blir tatt på alvor og sikret.
 Vi står sammen om å kreve at okkupasjonen av palestinske områder skal ta slutt.
 Vi ber norske myndigheter intensivere innsatsen for å få en rettferdig løsning på plass.
 Vi mener at sikkerhet best vinnes gjennom respekt for folkeretten og beskyttelse av
menneskerettighetene, og ber israelske og palestinske myndigheter handle deretter.
 Vi står sammen med palestinere og israelere som arbeider for fred og likeverd med
ikkevoldelige midler.
NÅR OG HVOR SKJER DET?
Kirkeuka arrangeres i år fra 24. september - 1. oktober og markeres av kirker og kirkelige
organisasjoner i rundt om i hele verden. I Norge har Kirkeuka blitt arrangert av en mengde
ulike menigheter, kirkeakademier og kirkelige aktører. I 2016 hadde vi en rekordoppslutning
rundt Kirkeuka med over 30 innrapporterte arrangementer i seks fylker i tillegg til Svalbard.
I 2017 håper vi på enda flere!
HVA KAN DERE GJØRE?
Vi inviterer alle menigheter og kirkelige aktører til å være med og markere Kirkeuka lokalt.
Bruk gjerne eksisterende møtepunkt – som gudstjenester, møter og foreningskvelder – eller
lag deres eget arrangement, f.eks.: en film- og dialogkveld, en konsert eller fotoutstilling.
Inviter gjerne tidligere ledsagere eller andre øyenvitner til å komme og fortelle. Målet med
arrangementene er å skape trygge rom for debatt og meningsutveksling der mennesker kan
utfordres, inspireres og engasjeres til å jobbe videre for en rettferdig fred.
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Materiell og byggeklosser til bruk i gudstjenester ligger tilgjengelig på den norske
hjemmesiden for Kirkeuka, www.kirkeukaforfred.no, og ytterligere ressurser vil bli gjort
tilgjengelig forløpende. På nettsiden kan du også finne ideer og inspirasjon til hvordan
markere Kirkeuka samt ressursmateriell som kan være til hjelp i markeringen. Gå gjerne inn
og følg oss på Facebook på www.facebook.com/kirkeuka.
Vi ber dere melde inn hva som skjer lokalt via nettsidene.
For spørsmål, kontakt Andreas Saaghus (as786@kirken.no) eller Janne Dale Hauger
(jh895@kirken.no) fra 1. august.
KIRKEMØTET OM MIDTØSTEN OG KIRKEUKA FOR FRED (2008)
I Norge har det vært et langvarig kirkelig engasjement for en rettferdig fred for alle i
Palestina og Israel. I 2008 behandlet Kirkemøtet saken Kyrkjene i Midtausten og vårt ansvar
(KM 9/08). I vedtaket står det i punkt 3:
Vårt ansvar må vi særleg vise i det vi gjer lokalt. Kyrkjemøtet oppmodar difor kyrkjelydane
til å:
- Setje seg inn i situasjon for dei kristne i Midtausten og formidle kunnskap om
kyrkjelivet der.
- Be regelmessig for kyrkjene og dei kristne i Midtausten.
- Delta i den årlege solidaritetsveka for Israel og Palestina i regi av Kirkenes
Verdensråd.
- Gi årlege offer til vår lutherske systerkyrkje i Jordan og Det heilage landet (ELCJHL)
og støtte økonomisk kyrkjelydar og kristne organisasjonar som arbeider for å styrkje
kyrkjene i Midtausten.
- Utvikle og styrkje kontakten med lokale kyrkjelydane i Midtausten gjennom å vitje
dei, skipe venskapskyrkjelydar og nytte bispedømma sine kontaktar i Midtausten.
- Det er særleg viktig å inkludere ungdom i denne kontakten.
- Samarbeide med reiseselskap som arrangerer feriereiser til dei heilage stadane og
solidaritetsreiser til regionen, for å leggje til rette for at dei som reiser kjem i kontakt
med både palestinske kristne og messianske jødar.
- Få kontakt med kristne med bakgrunn frå Midtausten som no bur i Noreg og
inkludere dei i våre fellesskap, og bruke deira kontaktar og ressursar i gudstenester
og andre tilskipingar.
- Arbeide med dei etiske og teologiske problemstillingar som vert reiste i møte med den
aktuelle konflikten i Det heilage landet.
Vi håper at årets markering av Kirkeuka for fred kan bidra til å skape et rom for dialog og
fornyet forståelse av menneskers liv i Palestina og Israel, samt utfordre oss til økt
engasjement for rettferdig fred i Det Hellige land.

Lykke til med Kirkeuka for fred, 2017!
Med vennlig hilsen,

Berit Hagen Agøy
generalsektretær, Mellomkirkelig råd

