Verklaring over de dood van George Floyd en het racisme dat
terreur zaait en onze mensheid krenkt
Pax Christi VS is verontwaardigd en diepbedroefd over de moorden op George Floyd, Ahmaud Arbery
en zo vele anderen. Het toont een volslagen gebrek aan respect voor het leven en de waardigheid van
mensen van kleur binnen onze natie. Het racisme dat de kern vormt van deze incidenten doordringt
alle aspecten van het leven in de Verenigde Staten; het zaait terreur die gemeenschappen van kleur
bedreigt en ons gehele mens-zijn krenkt. Pax Christi VS staat solidair naast onze broers en zussen in
Minneapolis die met hun stem en hun lichaam protesteren tegen blanke suprematie, en wij herhalen
ons engagement om systemisch racisme in al zijn vormen te helpen ontmantelen.
Paus Johannes Paulus II noemde racisme “het meest hardnekkige en destructieve kwaad van de natie”.
Voor katholieken is het niet voldoende om onze bezorgdheid te beperken tot woorden, gedachten en
gebeden. Onze kerk moet zich op alle niveaus klaar en duidelijk uitspreken tegen de zonde van
racisme, met inbegrip van de plaag van politiegeweld gericht tegen George Floyd in Minneapolis.
Onze kerk – van de leiders van onze instituties tot de gelovigen in de kerkbanken – moet de
onrechtvaardigheid en het geweld van deze onnodige doden tot in haar botten voelen, ons hart
verscheuren en onze ziel doorboren.
Dat geldt in het bijzonder voor witte katholieken die, door hun privileges, op veilige afstand kunnen
staan van de wanhoop en het lijden dat gemeenschappen van kleur in tijden als deze doormaken.
Niemand van ons kan dit nog langer accepteren. Wij moedigen de witte leden van Pax Christi VS aan
om op lokaal niveau bewegingen van mensen van kleur te ondersteunen en als bondgenoten naast
hen te staan. Zij die het systeem voor hun eigen macht onaangeroerd willen laten, steunen op witte
mensen die zwijgen en die zich afzijdig houden van bewegingen voor rechtvaardigheid.
Racisme overwinnen vereist tastbare stappen om een antiracistische samenleving op te bouwen. Dat
houdt ook in het aanpakken en ontmantelen van een politiecultuur die blanke suprematie onderhoudt.
Samen moeten wij de geschiedenis van systemisch en institutioneel racisme onderwijzen en diep in het
onbehagen graven dat dergelijke gedachtewisselingen – dergelijke realiteit – oproept voor sommigen
onder ons, in het bijzonder witte mensen.
In de geschiedenis van onze kerk was er steun voor slavernij, het bevorderen van segregatie en
discriminatie van mensen van kleur, en ook stilzwijgen dat gelijkstaat aan medeplichtigheid. Inkeer
vereist dat wij onze stem verheffen en actie ondernemen telkens er iemand onder ons bedreigd,
gekwetst of gedood wordt. Afgelopen dinsdag was het onze broeder George Floyd. Zijn dood – en de
dood van zovele zwarte mensen jaar na jaar – toont de historische realiteit dat zwarte levens van geen
tel zijn in ons land. Onze kerk moet vooraan staan om die realiteit te veranderen en te bevestigen dat
zwarte levens ertoe doen.
Als Pax Christi VS zetten wij onze roeping om vrede te stichten en ons engagement tot Bijbelse
geweldloosheid in om het persoonlijke en systemische racisme te bestrijden. Racisme dat diepe
geestelijke en sociale gebrokenheid veroorzaakt en dat een gevaar is voor ons allemaal. Het geweld

dat uit racisme voortvloeit, is een belediging van God die allen schept, verlost en heiligt en die ons
samenroept als één familie.
In de eerste lezing van afgelopen zondag, Hemelvaartzondag, wanneer Jezus ten hemel opstijgt, wordt
aan zijn leerlingen gevraagd: “Wat staan jullie daar naar de hemel te staren?” Voor diegenen onder ons
die Jezus willen volgen, houdt dit in dat wij onze blik niet moeten richten op de hemel daarboven.
Onze aandacht moet naar deze wereld gaan, hier en nu. Wij worden geroepen om Jezus te vinden die
nog steeds hier is, gekruisigd in ons midden; om aan de voet van dat kruis te staan en om te rouwen.
Om te rouwen voor George Floyd. En om die rouw om te zetten in actie die nodig is om de wereld te
genezen, om het racisme dat een cultuur van de dood in stand houdt te ontmantelen.
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