
IFOR – Internatonal Fellowship of Reconciliation 

2018 Április 12 és 15 között az IFOR osztrák, angol, skót, francia, német, olasz, walesi, svéd, 

belga, svájci, és holland ága összegyűlt az olaszországi Torinóban az európai szervezetek éves 

találkozójuk alkalmából, ami EUFOR néven ismert. Csatlakozott hozzájuk az IFOR ENSZ 

genfi képviselői, és az UNESCO képviselői, és egy díszvendég is, Maricely Parada, a Tettek a 

Lelkiismeretes Ellenkezés Kolumbiában (ACOC) nevű szervezet képviseletében. 

Április 14.-én az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország légicsapást mért 

Szíriára, egy vélelmezett vegyifegyver-támadás elleni megtorlás gyanánt. Az EUFOR-

tlálkozó delegáltjai az áldozatok tiszteletére egy néma kört alkottak Torinó főterén, és kiálltak 

a békéért és az erőszakmentességért. A légitámadásokra válaszul a következő nyilatkozatoz 

fogalmazták meg és adták ki: 

 

A Torinóban 2018. Április 12-15-ig tartott EUFOR találkozó nyilatkozata 

A Nemzetközi Megbékélés Társaság (IFOR) Európai tagjainak torinóban tartott találkozóján a 

mai napon elítélik a Szíriát ért megtorló csapásokat. 

Helytelenítjük a vegyi fegyverek használatát, ami ellenkezik a nemzetközi joggal. 

Ugyanakkor a nemzetközi jog szintén elítéli az erőszakot egy nemzetállammal szemben 

anélkül, hogy arra előbb felhatalmazást adott volna az Egyesült Nemzetek Szervezete. Egy 

helytelen lépésre adott helytelen válasz nem tesz jóvá semmit. 

Az egyoldalú beavatkozás helyett hagyni kellett volna az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

lefolytatni a megfelelő viszgálatokat. A légicsapások csupán megsemmisíti a bizonyítékokat, 

amikre szükség volna ahhoz, hogy a vegyi fegyvert alkalmazókat felelősségre vonhassák. 

Az erőszak útja csak még többeket fog megölni Szíriában. Már így is százezrek (köztük sok 

civil) halt meg, és milliók kényszerültek elhagyni hazájukat. A légicsapások nem vezetnek 

békés megállapodáshoz. 

A történelem azt tanítja, hogy forduljunk el az erőszak különböző formáinak alkalmazásától, 

és a megbékélést és békét keressük Szíriában, és mindenhol máshol. 

A háború pusztít – a béke épít. 

A héború elválaszt – a béke összeköt. 

A háború bombákat dob – a béke dialógusokon és önbizalom-építésen keresztül jön. 

A háború áldozatokat és ellenségeket szül – a béke közösséget alkot és barátságokat köt. 

A háború nem old meg semmit – az erőszakmentesség igen. 

Meggyőződésünk, hogy csak az aktív erőszakmentesség képes a béke elérésére. 

Ez mindannyiunktól közös erőfeszítést és kitartást igényel. 


