Pax Christi International feliciteert Denis Mukwege en Nadia Murad,
laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede 2018
Brussel, 5 oktober 2018 – Pax Christi International feliciteert Denis
Mukwege en Nadia Murad, laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede
2018 voor hun moedig en nooit aflatend werk om een halt toe te
roepen aan seksueel geweld tegen vrouwen als oorlogswapen en bij
gewapende conflicten.
Hun aangrijpend getuigenis over hun werk en het relaas dat ze
brachten over de vernietigende realiteit van seksueel geweld, dat de
slachtoffers ervan verwoest en ontredderd achterlaat, heeft talloze
mensen over de hele wereld diep geraakt. De wereldwijde bezorgdheid
voor de realiteit van seksueel geweld als oorlogswapen nam toe en de
aandacht ervoor werd op alle politieke niveaus aangescherpt.
Het Nobelprijscomité voor de Vrede heeft terecht geopteerd om met
de toekenning van de prijs voor 2018 te focussen op het fenomeen van
seksueel geweld in oorlogssituaties en bij gewapende conflicten. Overal
ter wereld en met vernietigende gevolgen voor de talloze slachtoffers
ervan: vrouwen, mannen, jongens en meisjes, zowel als hun families en
hun leefgemeenschap.
De slachtoffers van dit geweld zijn vaak bang om te spreken over wat
zij meemaakten en, als ze het toch in de openbaarheid brengen,
komen de daders er niet zelden mee weg. Nochtans wordt seksueel
geweld beschouwd als oorlogswapen, is het een oorlogsmisdaad volgens
het internationaal strafrecht én een schending van de internationale
verklaring van de rechten van de mens.
Overal ter wereld worden leden van Pax Christi en partnerorganisaties
geconfronteerd met de realiteit van oorlogsmisdaden als seksueel
geweld. Pax Christi International hoopt dat deze bekroning met de
Nobelprijs voor de Vrede de internationale gemeenschap zal stimuleren
om nog krachtiger op te treden en meer middelen uit te trekken voor
de preventie van seksueel geweld in oorlogssituaties en gewapende

conflicten, en voor de bescherming, bijstand en gerechtigheid van
slachtoffers, zoals voorzien is in internationale overeenkomsten. Ten
slotte hoopt Pax Christi International dat er meer acties komen om
seksueel geweld en de fundamenten ervan tegen te gaan en de
problematiek bij elke onderhandeling voor meer rechtvaardigheid en in
vredesgesprekken aan te kaarten.
De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2018 aan Denis
Mukwege en Nadia Murad is een belangrijk momentum voor de
slachtoffers van seksueel geweld in oorlogs- en conflictsituaties precies
omdat zij die opkomen voor hun verdediging en rechten nu worden
geëerd met de toekenning van de belangrijkste vredesprijs ter wereld.
Als partners op de weg naar en voor vrede, geweldloosheid, respect
voor de mensenrechten en de waardigheid van slachtoffers feliciteert
onze vredesbeweging Denis Mukwege en Nadia Murad voor hun
verwezenlijkingen en erkent zij nadrukkelijk dat hun werk
exemplarisch is voor de ware geest van vrede waar onze wereld zo
intens en dringend behoefte aan heeft.

