Nyilatkozat a Békérõl
Amióta csak létezünk, mi, a Barátok Vallásos Társasága (Kvékerek), erõszakmentes
módon oldottuk meg a konfliktusokat és teremtettük meg a békét. Minden emberben látjuk
azt, ami benne Istentõl való, ezért nem tudunk gyilkolni, és nem támogathatjuk azt, hogy
mások gyilkoljanak.
Hisszük, hogy minden konfliktust meg lehet oldani erõszakmentesen, ha kreatív
energiáinkat és erõforrásainkat arra összpontosítjuk, hogy békés megoldásokat keressünk.
Tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy még a leginkább megosztó kérdések is megoldhatók, ha
az isteni útmutatásra figyelünk. A csendben olyan új utak nyílnak meg elõttünk, amelyek
korábban talán nem is látszottak.
Nincs ellenségünk. Hisszük, hogy minden emberben megvan a képesség arra, hogy
megváltozzon. A béketeremtés azzal jár, hogy kockáztatjuk saját magunkat, legyõzzük a
félelmeinket és átlépjük a határainkat. Ma, amikor hivatalossá tették a terror elleni háborút
és az úgy nevezett megelõzõ háborút, mi nem állunk háborúban.
Az erõszakmentesség aktív folyamat, amely jelenthet párbeszédet az ellenféllel, polgári
engedetlenségget az igazságtalan tekintéllyel szemben, vagy türelmes munkát egy adott
jogrendszeren belül. Ahhoz, hogy az erõszakmentes módszerek igazán hatákonyak
legyenek, korai beavatkozásra van szükség. Az elõítéletességet és a bigottságot, a
gazdasági egyenlõtlenséget, a források fölötti uralmat és az egyéb igazságtalanságokat ki kell
irtani, még mielõtt nyílt ellenségeskedésbe torkollnának. Konfliktus után különös gonddal
kell újjáépíteni az infrastruktúrát és megújítani a kapcsolatokat, hogy elejét vegyék az újabb
konfliktusnak.
Rövid távon az erõszakmentesség nem mindig hozza meg az igazságosságot. Akárcsak a
háború, ártatlan emberek szenvedésével járhat. Ez gyakran észrevétlen marad, ha a
konfliktus veszélye elhárul. Sohasem fogjuk megtudni például, hogy az Afrikai Nagy Tavak
Kezdeményezés, amely a népirtás túlélõit és elkövetõit több tucat post-trauma gyógyító
mûhelybe hozta össze, akadályozta-e meg valójában Ruandában és Burundiban az erõszak
kiújulását. Azt viszont tudjuk, hogy a résztvevõ egyéneket megváltoztatta.
A modern hadviselés szenvedést zúdít ártatlan áldozatokra, lerombolja az infrastruktúrát,
amelytõl a civil lakosság élete függ; veszélyes anyagokkal mérgezi a környezetet, amelyek
még sokáig ott maradnak a csatamezõ helyén. Sõt, a háború az embereket gyilkosokká
képezi ki; pszichológiai károsodást okoz mind az okozóinak, mind az elszenvedõinek.
Alapjában rendíti meg a bizalmat és teszi végképp tönkre az emberi kapcsolatokat.
A háború eltörlését hirdetni ostobaságnak tûnhet, de tekinthetõ látomásnak is a jövõre
nézve. Õseinket erõfeszítéseit kigúnyolták, amikor hozzáláttak a rabszolgaság
intézményének eltörléséhez. Mégis sikerre vitték az ügyet: elõször saját Társaságunkban,
majd másokkal együttmûködve nemzetünkben és a világon. Mi is elkötelezzük magunkat,
hogy kiirtjuk az erõszak minden formáját az életünkbõl: a családi kapcsolatainkból, abból,
ahogyan a közösségeink reagálnak a bûnre, ahogyan a Föld sáfárai vagyunk, ahogyan a
külpolitikát folytatjuk. Az a célunk, hogy itt és most elõmozdítsuk Isten Országának békéjét
a Földön.
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