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De Evangelische Alliantie Vlaanderen verklaart dat ze haar volle morele steun wil verlenen
aan het verzoeningsproces dat plaatsvindt tussen België en Rwanda. Verzoening is een Bijbelse
opdracht voor alle christenen in de lijn van het verzoeningswerk van Jezus Christus (Mattheüs
5:23-24). Want “het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de
wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening
toevertrouwd” (2 Korinthe 5:18-20).
Wij erkennen met diepe spijt dat tijdens de periode van de kolonisatie door de Belgische overheid
en het Belgische volk veel onrecht werd gepleegd en lijden werd aangedaan aan het Rwandese
volk. De kolonisatie zelf, het eigenmachtig bezetten van een land en onderwerpen van de
autochtone bevolkingsgroepen, gedreven door hebzucht en heerszucht, moet bestempeld worden
als een agressie van wereldformaat. Het minachten van de lokale beschaving en cultuur, het
verstoren van de delicate bestaande machtsevenwichten, het willekeurig afzetten of verwijderen
van lokale koningen en heersers, het fnuiken van de inheemse handel, de economische
plundering, de zware belastingen, de dwangarbeid en de wreedheden die daarmee gepaard
gingen, willen wij hier belijden als “nationale zonden”.
We belijden dat ook onze kerken en missionarissen vaak geen zuiver evangelie gebracht hebben,
maar een vermenging van christendom met de eigen Europese cultuur. Ze hebben al te vaak
dwangmatige bekeringen voortgebracht en waren te nauw verbonden met de koloniale
onderdrukking. In naam van “christendom” zijn dingen gezegd en gedaan die tegengesteld waren
aan de Geest van Christus, die zich als een dienaar opstelde en zijn leven gaf voor anderen.
Wij benoemen elk superioriteitsgevoel en racisme als essentieel onchristelijk, en betuigen onze
grootste spijt dat dit decennialang geheerst heeft. Wij betreuren de ontwrichting en verminking
die hier het gevolg van geweest is, zowel politiek, economisch, etnisch, moreel en psychologisch.
We belijden dat België verdeeldheid tussen de verschillende rassen gecreëerd en versterkt heeft
door het scheppen van pseudowetenschappelijke theorieën en mythen over zogenaamde
rassensuperioriteit, het bevoordelen van de ene groep tegenover de andere, en het onderscheid te
betonneren door het op de identiteitskaart te laten stempelen, en dit via het onderwijs in te
prenten in de jongere generaties. Zo werd de geschiedenis vervalst en de zelfperceptie van de
Rwandezen vervormd. De ene groep werd opgezet tegen de ander en in feite gebruikt om de
andere te onderdrukken. Hier werden al de fundamenten gelegd voor de latere genocide.
Na de Tweede Wereldoorlog begon de Belgische overheid en de kerk een omgekeerde koers te
varen en, om het volk te verzwakken in haar rechtmatige onafhankelijkheidsstreven, de andere

groep op te zetten tegen de eerste. Zo werd de “verdeel en heers”-politiek omgedraaid door
omgekeerde mythen en karikaturen te creëren, en de slachtingen in 1959 werd door de Belgen
gesteund of gedoogd en onbestraft gelaten, al naar gelang de etnische voorkeur van dat moment.
Ook na de onafhankelijkheid heeft de Belgische regering nog steun verleend aan de ene partij ten
nadele van de andere. In de aanloop naar de genocide van 1994 is ons land mede schuldig,
samen met de internationale gemeenschap, aan het negeren van duidelijke signalen, het
afwachtend toekijken, en weigeren een duidelijk standpunt in te nemen door geweld openlijk te
veroordelen en het tijdig te erkennen voor wat het was, nl. genocide. Verder heeft ons land op het
hoogtepunt van de genocide jullie in de steek gelaten door, uit vrees voor de eigen publieke
opinie, zijn nationale aandeel in de Vredesmacht terug te roepen, terwijl die nog in staat was om
een dam tegen de moorden op te werpen en zo vele onschuldige mensenlevens te redden. Alsof
dat nog niet genoeg was beijverde ons land zich internationaal om ook de troepen van andere
landen te laten terugroepen. Hierdoor draagt België als ex-kolonisator mee een
verantwoordelijkheid in de vreselijke escalatie van haat en bloedvergieten tijdens de genocide.
Wij erkennen ook dat sinds de onafhankelijkheid van Rwanda vele politieke en economische
onrechtvaardigheden zijn blijven voortduren in de relatie tussen onze landen en de gezonde
ontwikkeling van jullie mooie land in de weg staan. En dat Rwandezen in ons land niet altijd
gastvrij onthaald worden en gelijke kansen krijgen inzake studies en jobs door racisme dat bij
sommigen blijft voortbestaan. Wij willen met deze zondige praktijken breken, zowel in ons
persoonlijk leven als in onze omgeving, en werken aan verdere bewustwording van deze
geschiedenis. Wij willen ons ook voornemen om in de toekomst alles te doen wat in onze macht is
om te werken aan nieuwe, gezonde en evenwaardige relaties, aan respectvolle samenwerking. Wij
geloven dat Europa en Afrika elkaar nog veel te bieden hebben en elkaar wederzijds erg kunnen
verrijken.
We hopen en bidden dat dit verzoeningsproces een begin van herstel mag brengen en genezend
mag zijn voor onze beide landen. We hebben vergeving van God en van elkaar nodig om dit
pijnlijke verleden af te sluiten opdat de toekomst een nieuwe kans kan krijgen. Mag God ons in de
toekomst helpen om zijn beeld in elkaar te zien en elkaar tot grote zegen te zijn. Onze hoop
hiervoor stellen wij op Jezus Christus, “want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood … de muur
van vijandschap ertussen heeft afgebroken…, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te
scheppen. Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God, door
in zijn lichaam de vijandschap te doden” (Efeze 2:14-16).
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