PERSBERICHT

Brussel, 16 maart 2013

Paus Franciscus I, in de voetstappen van
Franciscus van Assisi
Woensdagavond 13 maart rond 20u raakte bekend dat de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio na
nauwelijks 26 uur conclaaf verkozen is tot nieuwe paus. Van alle verrassingen (een LatijnsAmerikaan, een jezuïet) is zijn naamkeuze de meest opvallende. De naamkeuze verwijst voor de
nieuwe bisschop van Rome naar Franciscus van Assisi. Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede –
waarin negen Vlaamse solidariteitsorganisaties vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie
samenwerken – hoopt dat in deze naam een duidelijk programma vervat zit.
De uitdagingen zijn alvast niet gering. Interne hervormingen van de Kerk en het Vaticaan dringen zich
op. De verwijzing naar Franciscus van Assisi, de kerkhervormer die radicaal koos voor de armen en
kwetsbaren en de dialoog met de moslims aanging, is in dit verband veelbelovend. Naast
herbronning en verandering van het instituut staat de nieuwe paus vooral voor de uitdaging om de
kerk op een nieuwe wijze in dialoog met de wereld van vandaag te brengen. Deze wereld staat voor
gelijkheid tussen man en vrouw, voor meer autonomie en meer participatie in beleidsstructuren,
voor democratie, voor echte dialoog met de moderne wetenschap en cultuur, voor diversiteit,… Het
is niet los van deze wereld, maar er midden in, dat de kerk haar betekenis en haar relevantie zal
moeten hardmaken. In die zin kan de paus ook inspiratie vinden bij Franciscus Xaverius, die
voortdurend op weg was naar nieuw en onbekend terrein.
De dialoog vooronderstelt openheid en luisterbereidheid, maar ook evangelische vastberadenheid en
kritische zin. De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door een enorme kloof tussen arm en rijk,
door sociale en ecologische onrechtvaardigheid, door uitbuiting, door schending van mensenrechten,
door oorlog en geweld. De organisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede roepen de
nieuwe paus op om de inzet te stimuleren en te ondersteunen voor meer sociale rechtvaardigheid,
voor meer gelijkheid, voor meer menswaardigheid, van meer geweldloos verzet tegen iedere vorm
van uitsluiting, voor meer zorg en aandacht voor de ons toevertrouwde schepping. Dat is waar het
onze organisaties om te doen is. Het is ook de meest fundamentele bestaansreden van de kerk om
vanuit Jezus Christus en zijn evangelie bevrijdend tussen de mensen aanwezig te zijn.
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