SLOTVERKLARING VAN HET OECUMENISCH FORUM VAN EUROPESE CHRISTENVROUWEN,
“ECUMENICAL FORUM OF EUROPEAN CHRISTIAN WOMEN/EFECW” OVEREENGEKOMEN
OP DE 10e GENERALE ASSEMBLEE VAN 7-12 AUGUSTUS 2018 TE SOKO GRAD, SERVIË.
ALS JE ZWIJGT IN DEZE TIJD………..ESTHER 4 ,14
Op de Generale Assemblee waren meer dan honderd leden van EFECW uit 22 landen bijeen om te delen
in gebed, vriendschap, discussie en pelgrimage. Vertegenwoordigsters van verschillende christelijke
tradities waren naar Soko Grad in Servië gekomen om elkaar te ontmoeten in het Orthodoxe klooster
Sveti Nikolaj op uitnodiging van EFECW Servië. Dank aan de Servische vrouwen voor hun hartelijk
welkom en dank eveneens aan de kloostergemeenschap voor hun gastvrijheid.
Reflecterend op boek Esther, hoofdstuk 4, 14 “als je zwijgt in deze tijd” gingen wij met elkaar in discussie
over de betekenis van vrouwenstemmen in onze kerken als het gaat over thema´s uit onze eigen traditie
en context. Bijvoorbeeld over:
1.
2.
3.
4.
5.

De onzichtbaarheid van vrouwen in onze kerken.
Het belang van toerusting voor vrouwen op het sociale, politieke en economische vlak.
Verkrachting, misbruik, martelen, en gebruik van geweld tegen vrouwen.
Het belang van oecumene en interreligieuze dialoog.
Het belang van mensenrechten voor iedereen, in het bijzonder voor migranten en diegenen die
asiel zoeken.
6. Populistische propaganda.
7. De rol van vrouwen in het vredes proces.
Wij ondersteunen onze zusters in het bereiken van erkenning en zinvolle participatie van vrouwen in
onze kerken.
Voorts gaan wij door met het ontwikkelen en het steunen van projecten die bijdragen aan sociale,
politieke en economische kracht van vrouwen.
Het jaar 2018 betekent ook dat het twintig jaar geleden is dat het “Oecumenisch Decennium Kerken
Solidair met Vrouwen” van de Wereldraad van Kerken, werd afgesloten. Wij betreuren dat het nog
steeds nodig is om te wijzen op toenmalige uitgangspunten en prioriteiten en verzoeken alle kerken
dringend deze punten na te leven. Wij roepen onze overheden op de “Istanbul Conventie” te ratificeren
en na te leven evenals de campagnes “Thursday in Black” en “White Ribbon” die beogen een eind te
maken aan geweld tegen vrouwen.
Wij trekken samen op met vrouwen van alle christelijke denominaties en alle levensbeschouwelijke en
geloofsrichtingen op onze tocht naar gelijkwaardigheid. Wij vieren onze participatie als leden van de
“Side by Side” beweging voor gender-gerechtigheid.
Wij zullen Europees en nationaal beleid en wetgeving uitdagen om vrouwen niet onnodig te bezwaren
in het overleven met als gevolg het verlies van menselijke waardigheid. Zo willen wij in solidariteit met
vrouwen werken die in handen zijn gevallen van vrouwenhandelaren en vrouwensmokkelaars.
Als EFECW willen wij voorzien in een platform voor vrouwen om kennis te delen, bewustwording te
vergroten, en een eigen mening te ontwikkelen inzake vrouwen thema´s.

Wij willen stem geven aan het vredesproces en verzoening bewerkstelligen in onze kerken,
gemeenschappen en wereldwijd.
Wij zijn samen op pelgrimstocht geweest, en hebben ruimte gemaakt om te delen en om onze
spiritualiteit tot uitdrukking te brengen. Vernieuwd door ons samenzijn, vragen wij God om ons te leiden
op onze weg van vreugde en vrede als tekenen van Christus liefde op onze aarde.
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