
Brief	  van	  de	  magister	  van	  de	  Orde	  aan	  de	  lidstaten	  van	  de	  VN,	  14	  augustus	  2014	  

Excellenties,	  	  

Niemand	  van	  ons	  kan	  onberoerd	  blijven	  door	  wat	  er	  op	  dit	  moment	  in	  Irak	  gebeurt.	  Wat	  we	  daar	  

zien	  gebeuren	  schreeuwt	  om	  solidariteit	  en	  een	  gecoördineerde	  reactie	  op	  de	  extreme	  schending	  

van	  de	  mensenrechten	  van	  weerloze	  minderheidsgroepen,	  die	  beroofd	  worden	  van	  hun	  

elementaire	  menselijke	  waardigheid.	  Deze	  schendingen	  van	  internationale	  mensenrechten	  is	  

een	  misdaad	  tegen	  de	  menselijkheid.	  Onze	  eigen	  broeders	  en	  zusters	  zijn	  onder	  deze	  mensen,	  zij	  

houden	  ons	  voortdurend	  op	  de	  hoogte	  van	  hun	  angstaanjagende	  en	  benarde	  toestand.	  	  

De	  misdadigers	  zijn	  een	  ernstige	  bedreiging,	  niet	  alleen	  voor	  het	  hele	  volk	  van	  Irak	  en	  de	  

buurlanden,	  maar	  voor	  ons	  allemaal.	  Zij	  vertegenwoordigen	  een	  manier	  van	  denken	  en	  leven	  

die,	  als	  zij	  succes	  hebben,	  veel	  meer	  aanhangers	  zal	  trekken,	  die	  elke	  staat	  in	  gevaar	  kunnen	  

brengen.	  Het	  conflict	  lijkt	  te	  gaan	  over	  religie,	  maar	  heeft	  daar	  in	  feite	  niets	  mee	  te	  maken,	  omdat	  

God	  een	  God	  van	  het	  leven	  is	  en	  niet	  van	  de	  dood.	  

We	  zijn	  gezegend	  met	  een	  forum	  als	  de	  Verenigde	  Naties,	  waar	  mensen	  bereid	  zijn	  om	  een	  

harmonieuze	  en	  vreedzame	  wereld	  op	  te	  bouwen.	  Maar	  veel	  mensen	  in	  kwetsbare	  situaties	  

zullen	  cynisch	  worden	  over	  de	  manier	  van	  werken,	  als	  hun	  kreten	  om	  hulp	  en	  bescherming	  niet	  

gehoord	  worden.	  De	  huidige	  crisis	  kan	  een	  kans	  zijn	  om	  te	  breken	  met	  een	  mentaliteit	  die	  alleen	  

gericht	  is	  op	  de	  eigen	  nationale	  belangen,	  in	  plaats	  van	  op	  het	  waarborgen	  van	  het	  behoud	  van	  

het	  leven	  en	  de	  menselijke	  waardigheid	  van	  alle	  mensen,	  ongeacht	  ras,	  etnische	  afkomst,	  religie	  

of	  een	  andere	  identiteit.	  

Wij	  zijn	  blij	  met	  de	  inspanningen	  van	  de	  landen	  die	  reageren	  op	  de	  onveiligheid	  en	  de	  

humanitaire	  behoeften	  van	  de	  vluchtelingen	  in	  Irak.	  Dat	  is	  echter	  nog	  steeds	  niet	  genoeg	  om	  hun	  

levens	  te	  beschermen.	  Als	  een	  land	  niet	  in	  staat	  is	  om	  bruut	  geweld,	  waarvan	  de	  hele	  wereld	  

vindt	  dat	  het	  gestopt	  moet	  worden,	  te	  controleren,	  zoals	  nu	  het	  geval	  is	  in	  Irak,	  dan	  heeft	  de	  

internationale	  gemeenschap	  de	  plicht	  om	  in	  te	  grijpen,	  om	  de	  geweldsplegers	  te	  stoppen.	  

Daarom	  roepen	  wij	  u	  en	  alle	  lidstaten	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  op:	  	  

• om	  deze	  crisis	  in	  Irak	  vandaag	  aan	  te	  pakken	  en	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  met	  onmiddellijke	  

ingang	  specialistische	  militaire	  eenheden	  uit	  zoveel	  mogelijk	  landen	  over	  de	  nodige	  

kracht	  beschikken	  om	  de	  etnische	  en	  sektarische	  zuivering	  die	  plaatsvinden	  te	  stoppen,	  

om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  vluchtelingen	  veilig	  naar	  hun	  huizen	  kunnen	  terugkeren	  en	  

om	  de	  daders	  te	  berechten;	  	  

• om	  de	  wapenleveranties	  aan	  de	  daders	  te	  stoppen	  en	  om	  sancties	  op	  te	  leggen	  aan	  

degenen	  die	  wapens	  aan	  hen	  blijven	  leveren;	  	  

• om	  onmiddellijke	  inzet	  om	  de	  nu	  escalerende	  humanitaire	  crisis	  een	  halt	  toe	  te	  roepen;	  	  

• om	  de	  vervolgde	  leden	  van	  minderheidsgroepen	  te	  beschermen	  en	  onmiddellijk	  asiel	  te	  

verlenen,	  volgens	  het	  internationaal	  humanitair	  recht;	  	  

• om	  onmiddellijk	  te	  gaan	  werken	  aan	  de	  voorwaarden	  om	  met	  alle	  sectoren	  van	  de	  

samenleving	  gesprekken	  te	  beginnen	  die	  tot	  dialoog	  en	  vrede	  leiden.	  

Wij	  hopen	  en	  bidden	  dat	  u	  en	  uw	  regering	  aan	  deze	  dringende	  oproep	  gehoor	  zult	  geven.	  	  

Br.	  Bruno	  Cadoré	  OP,	  Magister	  van	  de	  Dominicanen	  (Orde	  van	  de	  Predikers),	  via	  br.	  Mike	  Deeb	  

OP,	  permanent	  vertegenwoordiger	  van	  de	  Dominicanen	  bij	  de	  Verenigde	  Naties.	  

(Met	  dank	  aan	  Antoon	  Boks	  OP)	  


