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2018. november 4-től 11-ig a Nemzetközi Kiengesztelődés Szövetség (IFOR, International 
Fellowship of Reconciliation) a négyévenkénti globális Zsinatát Zafferana Etnea-ban 
(Catania, Szicília) tartotta. Körülbelül 70 küldött érkezett 33 országból és Lotta Sjöström 
Beckert Svédországból választották meg az IFOR új elnökének. 
 
A Zsinat előtt, november 2-3-án kétnapos nemzetközi konferenciát tartottak „On the 
move” (Úton) címmel, hogy beszámoljanak és megvitassák a migráció kérdését. Az 
eseményt Catania városa rendezte meg a Palazzo della Cultura-ban, bevonva különböző 
szervezetek képviselőit, bevándorlókat és menekülteket, akik a beszélgetésekben 
megosztották közvetlen tapasztalataikat. 
 
A Zsinat egyik fő témája az afrikai fegyveres csoportok megbékéltetése volt, valamint a 
háborús áldozatok és gyermek katonák traumáinak gyógyítása és reintegrációjuk a 
társadalomba. 
 
A 2018-as Zsinat támogatja a békéhez való jogot, ahogy az ENSZ is elfogadta, és arra kérte 
a küldötteket, hogy vegyenek részt a nemzetközi kampányban, sürgessék a saját 
kormányaikat a kivitelezésre. 
 
Az IFOR újra megállapította, mennyire fontos az ENSZ nukleáris fegyverek leszereléséről 
szóló szerződését minden országban ratifikálni. 
 
November 8-án csütörtökön a Tanács küldöttei meglátogatták a Accoglienza Casmanea 
projekt Migrációs Központját Comiso-ban, ahol 24 fiatal bevándorlót fogadnak be és nyelvet 
oktatnak számukra, valamint olyan tanulási lehetőségeket biztosítanak, amivel szakmai 
képességeiket fejleszthetik és jobban be tudnak majd illeszkedni a helyi közösségbe. 
 
A látogatás után az IFOR küldöttei egy békés tüntetést tartottak, némán egy körben állva 
Niscemi fő terén a helyi aktivistákkal együtt, hogy kifejezzék a szolidaritásukat a helyi 
küzdelemmel a terület militarizálása ellen és különösen a MUOS ellen. Ezt követte egy 
érdekes eszmecsere és párhuzamot húztak a japán alkotmány 9-es cikke és az olasz 
alkotmány 11-es cikke között, ami ellenzi a háborút és kizárja a nemzetközi konfliktusok 
megoldásának eszközei közül. 
 
Az IFOR globális spirituális béke-hálózatnak több mint 100 éves múltja van az aktív 
erőszakmentesség és békés konfliktus rendezés terén. A 2018-as Zsinat újra megerősítette 
az erős elszántságot, hogy erőszakmentesen kezeljék a konfliktusokat a személyestől a 
globális szintig. 
 
 


