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1. Bevezető és Time-Out a békéért 

Zene és felirat: 

 

 Kollegamentó különkiadás „In time for peace" – 2020. május 2. 

 Egyesült Világ Hete – globális maraton – IGAZSÁGOSSÁG - TESTVÉRISÉG 

 Előtérben a Szolidaritás - ECUADOR – BRAZÍLIA – FÜLÖP-SZIGETEK - INDIA 

 Az egység kultúrája – zene és tanúságtételek 

 Emberi jogok és igazságosság mindenkinek - USA – KONGÓ – SZÍRIA – OLASZORSZÁG 

 Történetek az egész világról, melyek mindenkit arra hívnak, hogy építsük a békét mindenütt, 

most és együtt.  

 

Paolo Balduzzi: Isten hozott mindenkit a kollegamentó mai különkiadásán, mely 

tulajdonképpen elindítja a 2020-as Egyesült Világ Hetét.  

Jó napot, szép délutánt, jó estét mindenkinek! Paolo vagyok, újságíró, és az olasz tv-nél 

dolgozom.  

Biztosan sokan tudjátok, hogy az idei Egyesült Világ Hetének Koreából kellett volna 

indulnia, de ahogy látjátok, innen, egy római lakás konyhájából indul. És mit is fogunk ma 

tenni?  

Egy igazi maratont futunk a világ körül, azért is, mert jó ideig együtt leszünk, de azért 

is, mert szeretnénk megbizonyosodni róla, hogy a világban, ebben a drámai időszakban 

valójában mindig is a testvériségre törekedtünk.  
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Ezt most gyorsan elmondtam, de nem is szeretném húzni az időt, menjünk rögtön 

Koreába. Ciao Liz!!! 

Liz (angol): Sziasztok! Üdvözlök mindenkit Koreából, Liz vagyok. Nem hiányozhattunk 

mi, koreaiak. A koronavírus a mi életünket is megváltoztatta, de nem csökkentette népünk 

tenni akarását és kitartását. Köszöntök mindenkit és átadom a szót Lydiának!  

Lydia (angol): Ciao! Maori nyelven üdvözöllek benneteket Új-Zélandból. Nálunk 

nemrég volt éjfél, mi voltunk az elsők, akik megnyitottuk a 2020-as Egyesült Világ Hetét. Tiéd 

a szó, Ezequiel!  

Ezequiel (angol): Ok. Üdv mindenkinek Texasból! 15 éves vagyok és középiskolában 

tanulok, de most a koronavírus helyzet miatt mi is itthon tanulunk. Ciao Anita Martinez! 

Anita Martinez (spanyol): Üdvözlök mindenkit! Anita vagyok, Argentínából, 

Cordobából beszélek, újságíró vagyok, és ma mesélni szeretnénk nektek az életünkről itt, 

Latin-Amerikában. Átadom a szót egy másik argentinnak, aki most Olaszországban él, 

Facundo! 

Facundo (spanyol): Sziasztok! Üdvözlet Loppianoból, Firenze közeléből. Facundo 

vagyok, és itt a városkában az egyetemes testvériség igazi tapasztalatát éljük, mely megnyit 

bennünket az egész világra! Most rajtad a sor, Conleth!  

Conleth (angol): Conleth vagyok Írországból, ügyvédként dolgozom, de szeretnék a 

konfliktusmegoldásra szakosodni. Ezért az idén Rómában tanulok, és az Egyesült Világ 

projektben önkénteskedem. Bonjour, Arnaud! 

Arnaud (francia): Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ragyogó országomból, Burundiból. 

Afrikában sem hiányoznak a gyönyörű történetek, sokan élnek az egységesebb világért. 

Nemsokára hallani fogjátok. De először üdvözölni szeretném Laxmant!  

Laxman (angol): Ciao! Nepáli vagyok. Légi utaskísérő a szakmám, de most én sem 

dolgozom. Koreográfus is vagyok. Katarból beszélek, itt élek. Nagyon jó, hogy ma együtt 

lehetünk. Pascale, téged is Isten hozott!  

Pascale (francia): Sziasztok! Üdvözlet Bejrútból! Libanonban sem hiányozhatott ez a 

találkozás az egyesült világgal! Nemsokára újból jelentkezem, addig is üdvözlöm Gloriát!  

Gloria (angol): Itt vagyok, sziasztok, Gloria vagyok Hongkongból. Itt is sokan építik a 

jobb világot. De most átadom a szót Aline-nek Brazíliából!  

Aline (portugál): Sziasztok, Aline vagyok, üdvözlet San Paoloból! Rendező vagyok a Tv-

nél, házas vagyok, két gyermek édesanyja. Örülök, hogy ma veletek lehetek ezen a maratonon!  

A time-out 

Aline (portugál): Az Egyesült Világ Hetének mottója: „In time for peace”, időben a 

békéért. De ebben a helyzetben, a koronavírus ideje alatt is élhetünk az egységért? Ezt 

szeretnénk felfedezni ma sokak, sőt, mindenki segítségével!  

Paolo: Nagyszerű! Most múlt el dél, szinte már 30 év óta megállunk ilyenkor egy 

pillanatra, félbehagyva mindent, amit éppen teszünk, hogy imádkozzunk a békéért, vagy 

egyszerűen, hogy gondoljunk rá. Kezdjük együtt ma is a Time-Outtal, aztán majd folytatjuk! 

 

TIME-OUT 

Gen 3 lány: Ehhez nem szokhatunk hozzá! Nem maradhatunk közömbösek! Tennünk 

kell valamit! 
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Gen 3 lány: Meg kell állnunk! 

Gen 3 lány: Déli 12-kor mindnyájan megállunk a Time-Out-ra. Egy pillanat csendet 

tartunk, vagy imádkozunk a békéért és újra elhatározzuk, hogy ott építjük, ahol vagyunk.  

Gen 3 fiú: Houstoni gen3-ak vagyunk, minden nap déli 12-kor megállunk a békéért egy 

pillanatra a világ minden részén.  

Gen 3 lány: Most mi álljunk meg! (csend) 

Erre nagy szükség van! Most rajtad a sor, hogy minden nap tarts time out-ot, és kiáltsd, 

mennyire sürgős a béke! 

 

MOSAICO együttes – „Egymásért” (Gen Rosso) 
 

(dal - Spanyolország)  

Felirat: MOSAICO együttes – „Egymásért” (Gen Rosso) 

Feliratozás: 

Fogjuk látni a földjét, Olvassuk a történelmét, 

Szeretni fogjuk a másik hazáját, 

Egyikünk a másikét. 

Nyelveken és fajokon túl még 

Szeretni fogjuk a másik hitét  

Egyikünk a másikét. 

Reménységét éljük, fájdalmát hordozzuk, 

Szeretni fogjuk a másik útját 

Egyikünk a másikét. 

A múlton és távoli sérelmeken túl, 

Építjük a jövőjét, egyikünk a másikét. 

Én benne vagyok! Te benne vagy?  

Te benne vagy! Én benne vagyok: 

Rátenni mindenemet, életemet adni 

Te éretted. 

Én benne vagyok! 

Te benne vagy! Én benne vagyok: 

Életemet adni azért, hogy így legyen. 

Egyikünk a másikét. (2x) 

 

Conleth (angol): Köszönjük a Mozaik együttesnek, mely 2017-ben, a Gen Rosso turnéja 

után alakult! Daluk címe: „Egymásért”.  

6. FILMKÉSZÍTŐK (angolul) 

250 Film készítő találkozott, hogy bemutassák a világjárvány globális történetét. 

Hallgassuk őket. 

 

(Zene) 

Igen, félelem van,  

Igen, bezártság van,  
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Igen, pánikvásárlás van,  

Igen, betegség van,  

Igen, még halál is van.  

DE  

Azt mondják, hogy Wuhan-ban sok-sok év zaj után 

most újra hallani lehet a madárcsicsergést.  

Azt mondják, hogy egy nyugat-írországi városban  

ingyen visznek ételt mindenkinek, aki nem jöhet ki a lakásból.  

Az emberek az egész világon új valóságra ébrednek 

látni kezdik, hogy valójában mennyire is vagyunk nagyok,  

mennyire kevéssé uraljuk a helyzetet,  

és mi az, ami igazán számít,  

a Szeretet.  

Ezért imádkozzunk és emlékezzünk,  

hogy bár van félelem,  

ne járjon vele a gyűlölet.  

Bezártság van,  

de ne járjon vele a magány.  

Pánikvásárlás van,  

de ne járjon vele rosszindulat.  

Jelen van a betegség,  

de a lelkünkbe ne költözzön be  

Igen, még a halál is jelen van, 

de mindig újjá lehet születni a szeretetre. 

Te döntöd el, hogyan élsz. 

Itt és most. Vegyél mély levegőt!  

Figyeld csak, szíved mélyén a félelmeid teremtette zűrzavarban 

újra csicseregnek a madarak,  

kitisztul az ég,  

bomlik a tavasz,  

és újra átölel minket a Szeretet.  

Tárd ki a lelked ablakát,  

és akkor is, ha nem találkozol senkivel, mert nem jár senki a téren, 

te csak énekelj!  

(Zene és környezet) 

 

 

2. CHIARA LUBICH a békéről 

(Cím: CHIARA LUBICH Párizs, 1996. december 17 – UNESCO díj) 

 

Chiara Lubich: (…) Az Atyának, minden ember Atyjának jelenléte és gondoskodása arra 

hív mindannyiunkat, hogy gyermekeiként éljünk és viszonozzuk a szeretetét; hogy nap-nap 

után betöltsük azt a sajátos szeretet-tervet, amelyet az Atya gondolt el rólunk, vagyis: tegyük 
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az Ő akaratát. És tudjuk, hogy egy atya legfőbb akarata az, hogy gyermekei testvérként 

bánjanak egymással és szeressék egymást; hogy ismerjék és gyakorolják azt, amit a szeretet 

művészetének nevezhetnénk. 

Isten azt kéri, hogy mindenki úgy szeresse a másikat, mint önmagát, mert ahogy Gandhi 

mondta: „Te és én egy vagyunk. Nem tudok kárt tenni benned anélkül, hogy ne sebezném meg 

saját magamat.”
 1

 Ő azt akarja, hogy elsőként szeressünk, és ne várjuk, hogy a másik ember 

szeressen minket. 

(Felirat: „TE ÉS ÉN EGY VAGYUNK. NEM TUDOK KÁRT TENNI BENNED ANÉLKÜL, HOGY 

NE SEBEZNÉM MEG SAJÁT MAGAMAT.”) 

Ez azt jelenti, hogy eggyé tudunk válni a többiekkel, magunkénak érezzük terheiket, 

gondolataikat, szenvedéseiket, örömeiket. 

(Felirat: „EGGYÉ VÁLNI”)  

Ha pedig többen élik ezt a szeretetet, akkor kölcsönössé válik. (…) 

Bizonyos azonban, hogy aki el akarja mozdítani a gyűlölet és az erőszak hegyeit, 

hatalmas, súlyos feladatot vállal magára. De ami lehetetlen az egymástól elszigetelt, 

megosztott emberek millióinak, lehetségessé válik azok számára, akik a kölcsönös szeretetet, 

a kölcsönös megértést és az egységet tették életük legfontosabb céljává. (…)  

(Felirat ELMOZDÍTANI A GYŰLÖLETET) 

Semmi jót, hasznosat, hatékonyt nem lehet létrehozni a világban anélkül, hogy igent 

mondunk az erőfeszítésekre és a szenvedésekre, egyszóval a keresztre. 

Egyáltalán nem kis dolog, ha az ember elkötelezi magát arra, hogy a békéért él és azt 

terjeszti! Ehhez bátorság kell, tudni kell szenvedni.  

(Felirat: BÁTORSÁG) 

Annyi bizonyos, hogy ha több ember fogadná el szeretetből a szenvedést, azt a 

szenvedést, ami a szeretet velejárója, akkor ez lenne a leghatékonyabb fegyver ahhoz, hogy 

az emberiség visszakapja legnemesebb méltóságát: azt, hogy ne különféle, egymástól 

független, és sokszor harcban álló népek összességének érezze magát, hanem egyetlen 

népnek. (…)  

(Feliratok: SZENVEDÉS SZERETETBŐL; A LEGHATÉKONYABB FEGYVER; EGYETLEN NÉP) 

Ez a közösségi lelkiség nem kötődik szükségszerűen egyetlen egyházhoz: egyetemes és 

ezért sokan élhetik. (…) 

(Felirat: EGYETEMES LELKISÉG; SOKAN ÉLHETIK) 

A lelkiség által ma a világ csaknem összes nemzetéből férfiak és nők próbálnak nap-nap 

után szilárd elhatározással úgy élni, hogy legalább ott, ahol vannak egy új nép, egy békésebb 

és főként a legkisebbek és legszegényebbek iránt szolidáris, egységes világ magjai legyenek.  

(Felirat: BÉKE VILÁGA) 

Isten, minden ember Atyja tegye termékennyé erőfeszítéseinket mindazokéval együtt, 

akik ezért a magasztos célért, a békéért kötelezték el magukat, hogy - amint II. János Pál 

mondta az ENSZ alapításának 50. évfordulóján [...] „az előttünk álló évszázadban a közelgő új 

évezred számára megteremtsünk egy emberhez méltó civilizációt, a szabadság és a béke igazi 

kultúráját." 2  

 

                                                      
1
WILHELM MÜHS, Parole del cuore, Milano 1996, p. 82. 
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(Feliratok: EMBERHEZ MÉLTÓ CIVILIZÁCIÓ; SZABADSÁG ÉS BÉKE KULTÚRÁJA) 

„Megtehetjük, és meg is kell tennünk - folytatta -, és ha ezen fáradozunk, egyre inkább 

rádöbbenünk majd, hogy századunk könnyei az emberi lélek új tavaszának talaját készítették 

elő." 

(Felirat: MEG KELL TENNÜNK! ; AZ EMBERI LÉLEK ÚJ TAVASZA) 

 

Conleth (angol): Az elszigeteltségben a lehetetlen lehetségessé válik, ha a kölcsönös 

szeretet, az egység az életünk hajtóereje.  

Ezt a hatékony és prófétai kihívást intézi hozzánk Chiara Lubich.  

Ma a világ fizikailag elszigetelt. Így kell élnünk.  

De ahogy most körbejárjuk a világunkat, látszik, hogy a lehetetlen ebben az időszakban 

is lehetséges: a szolidaritás, a szeretet, az igazságért folytatott küzdelem, a béke építése. Mind 

lehetséges és mindre szükség van. 

 

 

3. A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG ÉS A KORONAVÍRUS 
 

Ecuador (spanyol) 

Anita Martinez, Egyesült Világ Projekt: Latin-Amerikában, ahol nagy kontrasztok 

uralkodnak, a világjárvány egyik leginkább sújtotta országa Ecuador, ahol különleges 

tapasztalatot élnek a béke és a társadalmi egyenlőtlenség kihívásával is… most felvesszük 

velük a kapcsolatot, hogy megnézzük, mit élnek ott…  

Itt van velünk Ecuador apostoli nunciusa, Andrés Carrascosa Coso érsek, és Clara 

Carrillo. Hogy vannak? 

Mons. Andrés Carrascosa: Jó napot kívánok! Köszönöm jól! 

Clara Carrillo: Jól, köszönöm. 

Anita: (…) Először is arról szeretnénk kérdezni, érsek atya, hogy hogyan élik a járvány 

időszakát az országában? És mit tud tenni az Egyház, hogy segítségére legyen a népnek?  

Andrés Carrascosa Coso érsek, Ecuador apostoli nunciusa: Nagy döbbenetet váltott 

ki, mint a világ összes országában. Senki nem volt felkészülve rá. (…)  

Borzalmas tragédia volt, mert teljesen végig söpört rajtunk a járvány. Az elhunytak 

száma egyre növekszik, bár a görbére tekintve ez viszonylagos, ha a többi ország ugyanazon 

modelljét követjük.  

Ebben a helyzetben az Egyház igyekszik minden téren az emberek mellett állni. Kevés 

olyan plébánia van, ahol nem tudtak virtuálisan kapcsolatba lépni a plébániai közösséggel, 

mert az emberek látni akarják a saját plébánosaikat.  

Lelki téren is igyekszünk kísérni őket, de pszichikai segítséget is nyújtunk sok 

szenvedőnek. A szolidaritásban a Karitász is nagylelkűen segít, különösen a 

legelesettebbekhez igyekszik eljutni, más kormányzati vagy civil csoportokkal összefogni, 

együttműködni. Igaz, nem sikerül eljutni mindenkihez, de jelentős munka folyik.  

Guayaquil (guajakill) vidékén több pap megbetegedett, néhány püspök is. [...] 
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Ahogy hallgattam a hívek kérését, és a pápa áldására gondoltam, amit küldött nekünk, 

az a gondolat ötlött fel bennem, hogy nagycsütörtökön a pápa nevében adok áldást az 

Oltáriszentséggel. Ez nagyon mély hitbeli tapasztalat volt. [...] 

Anita: Köszönjük, érsek atya! Önnel vagyunk ebben az időszakban és sok erőt 

kívánunk!  

Mons. Andrés Carrascosa: Köszönöm. 

Anita: Clara, téged pedig közelről érintett ez a betegség… Mondanál valamit arról, amit 

élsz és amit átéltél?  

Clara Carrillo, Guayaquil - Ecuador: Sziasztok! Clara vagyok, és Guayaquiltól 

(guajakilltől) 15 km-re élek.  

A járvány miatt 3 rokonomat is elveszítettem: az édesapámat és az anyukám két 

nagybátyját. Az apukám 4 napig volt beteg. Hétfő reggel, március 30-án néhány percet 

beszéltem vele telefonon. Igyekeztem néhány pillanat alatt átadni a hitet. Mondtam neki, 

hogy a testvéreimmel imádkozunk érte. Jól emlékszem az utolsó szavaimra: „Isten áldjon és 

kísérjen téged”. Még azon az éjszakán hívtak, és mondták, hogy infarktusban meghalt, nem 

tudták újraéleszteni. Nem is volt lehetőség, hogy a hagyománynak megfelelően temessük el.  

Később, április 5-én és 9-én az anyukám két nagybátyja halt meg. Látszólag mind a 

koronavírus miatt.  

Mit lehet mondani ebben a helyzetben? Soha nem lehetünk eléggé felkészülve egy 

ilyen megpróbáltatásra… de mindezek közepette úgy tűnt, hogy az imán keresztül a fájdalom 

és az elválás pillanataiban Jézus hív. Megtapasztalhattam, hogy nem vagyok egyedül. Sokan 

segítettek nekem és a családomnak, és gondunkat viselték. [...] 

Ma bizton mondhatom, hogy nagy béke van bennem, bár előfordul, hogy 

meghatódom… de ahogy telnek a napok, sikerül megértenem, hogy Isten ideje tökéletes. A 

helyzet ellenére új kapcsolatot érzek Jézussal, jobban kommunikálok a családommal és a 

barátaimmal. Akik több száz kilométerre élnek tőlem, ők is mindig jelen vannak üzeneteikkel, 

segítő szavaikkal.  

Valaki azt mondja, hogy bátor, erős vagyok, mert elég jól le tudom győzni ezeket a 

fájdalmas pillanatokat. Erre én azt válaszolom, hogy nem azért van, mert nekem sikerül: az 

segít, hogy túllépjek a fájdalmon, mert tudom, hogy lassan-lassan átalakul. Vannak, akik sokkal 

nehezebb helyzetben vannak, mint én.  

Segítenek a konkrét tettek: üzenetet küldeni egy betegnek, bizalommal szólni az 

aggódóhoz, meghallgatni valakit, akinek egyszerűen arra van szüksége, hogy meghallgassák.  

A gyász azt is lehetővé tette, hogy legyek empatikus. Hogy őszintén elmondhassam, 

hogy osztozhatom a másik fájdalmában, aki elveszített egy családtagját, egy számára kedves 

személyt. Mert szó szerint úgy érzem, mintha az enyém lenne. És azonnal biztosíthatom őket 

az imáimról. 

Anita: Köszönöm, Clara... ezek nem üres szavak: veled vagyunk. A tapasztalatod 

ajándék számunkra, és új távlatot nyújt a mostani időszak megélésében…  

Köszönöm mindkettőjüknek! 

Mons. Andrés és Clara: Köszönjük! 
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Interjú Cristina Calvoval (spanyol) 
 

Anita Martinez: Most, ezzel a mély tapasztalattal a szívünkben, menjünk Buenos 

Airesbe, és beszélgessünk Cristina Calvo argentin közgazdásszal, aki a Demokrácia, 

Társadalom és Új Gazdaság nemzetközi program vezetője a Buenos Aires-i egyetemen. 

Megkérjük, mondja el, hogy mit gondol arról, ami ma a világban és Latin-Amerikában történik.  

Anita Martinez: Szia Christina, hogy vagy? Örülök, hogy beszélhetünk. 

Cristina Calvo: Szia Ani. 

Anita: A koronavírus miatt még szembe tűnőbb lett a társadalmi igazságtalanság. 

Hogyan harcolhatunk az egyenlőtlenség ellen? 

Cristina: Ahogy mondod, a koronavírus kapcsán világosan látjuk, hogy az igazságosság, 

a szolidaritás és az egyenlőség elvont fogalmak maradtak, és nem váltak meghatározóvá az 

állami politikák terén. Csak két példát említek: a veszélyeztetett negyedekben a szegényeknek 

nem áll rendelkezésére tiszta víz a kézmosáshoz. Vagy a menekültek, a migránsok, akiknek 

nincsenek meg az irataik nem férnek hozzá a támogatásokhoz. Ez drámai módon mutatja a 

fennálló egyenlőtlenséget. 

 Persze meg kell vitatnunk, hogyan és miért vagyunk még a járvány epicentrumában. 

De ahhoz, hogy tenni is tudjunk kétségtelenül nagyobb mértékben lesz szükségünk a 

közjavakra, többet kell majd befektetni az egészségügybe, az ápolás különböző területeire, 

nagyobb tisztelettel kell lennünk a természet iránt, helyre kell állítanunk az ökoszisztémát és 

sokkal több szeretetteljes kapcsolatra, közelségre lesz szükség. 

A krízisek segítenek ráébrednünk, de ez nem elég, nem elég tudatában lennünk, hanem 

az emlékezetünket, a tetteinket, a gondolatainkat, a kreativitásunkat is működésbe kell 

hoznunk, mert ez nagyon fontos lesz ahhoz, hogy többet és jobban törődjünk magunkkal és 

egymással. 

 Anita: Szerinted mit tehetünk azért, hogy a gazdaságot ne a piac, hanem az 

igazságosság irányítsa? 

Cristina: A koronavírus kétségkívül azt is bizonyítja, hogy a rendszer, amelyben élünk, 

nem az életet szolgálja. Gondold csak el, hogy az utóbbi években az államháztartásban az 

északi és a déli országokban egyaránt jelentős megszorításokat alkalmaztak az egészségügy, a 

szegények ellátása és a nyugdíjak rovására. És ma paradox módon épp ezeken a területeken 

kell a kormányoknak állami támogatást biztosítaniuk, hogy enyhítsék a szükséghelyzetet. 

Megértettük, hogy a társadalmi dinamika nagyon sokrétű. A politika, a gazdaság, az 

érzések, a kultúra mind ide tartozik. Fontos, hogy ennek tudatában legyünk, de ez nem elég, 

mert a strukturális kérdések esetén a történelem azt mutatja, hogy strukturális átalakulás csak 

az erőviszonyok megváltozásával tud létrejönni. És ez vajon megtörténik? Nem tudjuk...  

Nekem mindig nagyon tetszett, ahogy Gramsci az intellektuális pesszimizmusról és az 

akaratlagos optimizmusról beszélt. Én ez utóbbit választom. 

A koronavírus utáni időszak akkor lesz fontos, ha nem egyedül, mások uralma alatt 

depressziósan lábalunk ki belőle, hanem épp ellenkezőleg, meg leszünk győződve arról, hogy 

lehetséges az átalakulás, és létezik egy másik rendszer, amit építhetünk is. 
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Anita: Köszönöm Cristina. Én is emlékezni fogok az “akarat optimizmusára”, azt hiszem, 

ez mindannyiunk számára meghívás, akik most a másik oldalon hallgatunk téged, és meg is 

élhetjük együtt. 

Cristina: Köszönöm, Ani. 

 

Portugália – „Szuperhősök” (portugál) 
 

Francisco: Sziasztok! Francisco vagyok. Elmagyarázom nektek, hogy mit csinálnak a 

gen4-ek!  

Kekszet és tortát sütünk. Hogy egy felnőtt segítségével szétosszuk a hőseinknek!  

Tűzoltóknak, rendőröknek, orvosoknak, tanároknak, boltosoknak…  

Terjesszétek minden ismerősötöknek. Készítsenek videót és fotót és küldjék el. 

Számíthatok rád? Ciao!! 

 

Lia projekt (angol) 
 

Conleth Burns, United World Project: Azt szokták mondani, hogy ha békét akarsz, 

akkor dolgozz az igazságosságért. A Lia projekt is ezt mutatja. Nagyon jó példa arra, hogy mit 

tudunk tenni halogatás nélkül a békéért. (…) 

Újságíró: Joyce Davis új eszközökkel keresett munkát. Új úton indulhatott így el ez a 38 

éves asszony, aki pár hete szabadult 6 évi börtönbüntetés után. 

Joyce Davis: A múltam nem akadályoz meg abban, hogy mint személy sikeres 

lehessek. 

Újságíró: A Lia projekt három új alkalmazottjának egyike Joy. Ez egy nem profit 

orientált szakmai képzés börtönből szabadult nők részére. A Circle City nevű ipari területen 

az itt dolgozó nők hulladákanyagból egyedülálló iroda- és lakberendezési tárgyakat 

készítenek. De sokkal többről van itt szó annál, mint amit termelnek. 

Joyce Davis: Olyan anyagból dolgozunk, amit mások eldobtak, nem látják a szépségét, 

egy kicsit velünk is így van ez, az emberek nem mindig látják bennünk a szépséget. Mi itt 

felújítjuk ezeket az anyagokat, és mi magunk is megújulunk, többé-kevésbé egyidőben. (…) 

Elisabeth Wallin: Ezeket az asszonyokat nagyon sok trauma érte és a túlélésre kellett 

törekedniük, ez megakadályozza az embert abban, hogy álmodni merjen. 

Újságíró: Elisabeth Wallin alapítója és ügyvezető igazgatója a Lia Projektnek. Fő 

törekvése, hogy Indianapolisban csökkenjen a visszaesők aránya. (…)  

Újságíró: Az asszonyok 60%-a azt mondja, hogy a letartóztatás előtti hónapban nem 

dolgoztak teljes munkaidőben. A Lia Projekt azon kívül, hogy munkahelyet biztosít, szakértők 

segítségével képzést is kínál, hogy hazatéréskor le tudják győzni az akadályokat.  

Elisabeth: Bizonyos értelemben nagyon merész kezdeményezés, hogy a 

tevékenységünk minden szakaszába bevonjuk őket: a marketingtől az értékesítésig, a 

termeléstől az új termékek megtervezéséig. Jó felkészülés ez az életre, és mindarra, amivel 

majd hazatérésük idején találkozni fognak. (…) 

Conleth: Itt van velünk Elizabeth Wallin, a Lia Projekt alapítója és igazgatója. 

Elizabeth: Szia. Köszönöm a meghívást. 
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Conleth: Elisabeth, azt szeretném megtudni, hogy mi indított téged erre, és mit 

tanultál belőle? 

Elisabeth: Akkor kezdtem el, amikor láttam, hogy itt az Egyesült Államokban a 

közösségek mennyire nem veszik figyelembe a nőket, különösen azokat, akik a börtönből 

szabadulnak, és szeretnének újra beilleszkedni. Nagy szenvedélyt éreztem, hogy lehetőséget 

teremtsek nekik, gazdaságilag is igazságosabb körülményeket és szociálisan is szolidárisabb 

hozzáállást.  

Ez a szenvedély az igazságosságért való küzdelemből született, ahogy említetted is, 

nagy érték számomra az Egyesült Világ konkrét építése. Az egyik legfontosabb dolog, amit 

megértettem, és amit egyre jobban megértek, hogy ez egy hosszú út, hihetetlenül hosszú út. 

Nem annyira célok és feladatok teljesítéséről, sokkal inkább egy folyamatról van szó, aminek 

látszik a vége. Néha nehéz a jelen pillanatra összpontosítani, de ez az, ami igazán számít. 

Conleth: Hallottam az egyik asszony történetét, és azt hiszem, hasonlókat tudnának 

mesélni a többiek is, akik a Lia Projektben részt vesznek. Nézzük meg ezt a történetet, és aztán 

beszélgessünk majd még egy kicsit. 

Elisabeth: Nagyszerű. 

Kathy Merchant, alkalmazott, Lia Projekt: Hajléktalan voltam és munkanélküli. Olyan 

személyes tragédiát éltem meg, ami miatt nem tudtam túllátni a sötétségen. Hibás döntések 

sorozata a börtönbe vezetett. És ebben az időszakban nyílt lehetőségem arra, hogy részt 

vegyek a Lia Projektben. (…) 

A projekt természetesen segít, mert munkát ad, fizetést, tehát van egy kis bevételem. 

Segítettek a közlekedésben is, hogy eljussak a munkába és vissza, és segítettek a jogi 

helyzetemből adódó kötelezettségeimben is. (…)  

Kathy Merchant, Impiegata, Progetto Lia: Ismeretlen emberek, akik velem 

foglalkoznak, és arra késztetnek, hogy jobb ember legyek, jobb, mint előtte voltam, ez 

számomra nagyon nagy dolog. Nagy köszönettel tartozom, nagyon hálás vagyok. 

Conleth: Ez nagyon szép, Elizabeth.  

Azt hiszem, az egyik fontos lecke az, legalábbis a történetedet hallgatva, hogy ha azt 

akarjuk, hogy megváltozzon ez a rendszer, akkor neki kell gyürkőznünk, és el kell kezdenünk 

felépíteni az igazságosságot.  

Tudom, hogy sokan, akik most hallgatnak, látnak bennünket, ötletet fognak meríteni a 

Lia Projektből és a munkádból. Hálásan köszönjük, és sok szerencsét a jövőhöz. 

Aki pedig bővebben szeretne tájékozódni erről, az keresse meg az alábbi weblapot: 

www.projectlia.org  

Elisabeth: Köszönöm. 

 

 

4. BÉKÉRE NEVELÉS 
 

DANCELAB Armonia 
 

Paolo Balduzzi: A békéért folytatott munka nem csak azt jelenti, hogy azzal dolgozunk, 

ami jó, hanem azzal is, ami szép, a szépséggel. Ezért vagyunk most összeköttetésben 
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Montecatini Termével, egy Firenze környéki kisvárossal. Aki nem ismerné, Közép-

Olaszországban fekszik. Most itt van velem Antonella Lombardo, Elisa Catolfi, Maria Chiara 

Giaccai, Vera Zerellari és Alessandra Spinetti. Sziasztok!  

 Hangok: Ciao! 

Paolo: Antonella, veled kezdeném, mert táncosnő és koreográfus voltál, most pedig 

egy művészeti központot vezetsz: a neve DanceLab Armonia. Elmondanád, hogyan jött létre? 

Antonella Lombardo: Igen. Azt szerettem volna, hogy azok a fiatalok, akik elkezdenek 

táncolni, a legmagasabb értelmében, a legtisztább valóságában tegyenek szert róla. Akkoriban 

abban a szerencsében volt részem, hogy találkoztam Chiara Lubich-kal, és ő nevet adott ennek 

a projektnek: Harmónia. Ennek ugyanis nagyon magasztos terve van, mert azt jelenti: 

kimagasló egység. Ebből született 2006-ban, néhány évvel később a Népek közötti harmónia 

projekt, mely tanúsítani szeretné, hogy a művészetnek van egy felsőbbrendű nyelvezete, ahol 

mindenki találkozhat, és többször megtapasztaltuk, hogy ez valóban a népek egységének 

eszköze.  

Paolo: Antonella ezen az úton, a Népek közötti harmónia születésében fontos szerepet 

játszott Elisa Catolfi, akivel egyszer csak kapcsolatba kerültél. Elisa, mesélnél valamit erről az 

egészről?  

Elisa Catolfi: 2006-ban ugyanis létrejött élőben ez a projekt, mely több színtéren 

működik. Olaszországban megszületett a Népek közötti harmónia Nemzetközi Fesztivál, a 

Nemzetközi Tábor, mely a táncművészet magas színvonalú tökéletesítésére törekszik. Ez 

azoknak a világ minden részéről és a konfliktusos területekről érkező fiataloknak szól, akik 

profi táncosok szeretnének lenni. Közel-Keleten pedig egy olyan művészeti tábort indítottunk, 

ahol menekülttáborokban és palesztin területeken élő gyermekekkel foglalkozunk. Ezenkívül 

a Harmóniamenet a Békéért kezdeményezés keretein belül széleskörű munkát folytatunk 

mindenféle iskolában.  

Paolo: Nagyszerű munka! Itt van velünk néhány olyan lány is, akik hozzád hasonlóan 

Elisa, még mindig a tánciskola diákjai. Egyikük Vera. Ciao!  

Vera Zerellari: Ciao, jó napot kívánok!  

Paolo: Azt szeretném kérni, hogy mondd el röviden, hogyan változott meg az életed, 

miután találkoztál a Népek közötti harmónia projekttel.  

Vera: Igen, az életem nagyon megváltozott a társulattal megélt sok tapasztalat után, 

és az életünk a mindennapokban, a különböző tevékenységek során változott meg. A 

nehézségekkel is másképp nézünk szembe. Ezért elmondhatom, hogy nekünk, fiataloknak 

valóban fontos ez a művészi tapasztalat.  

Paolo: Igen, mert kihat a jövőbeli választásainkra is. Ezt tanúsíthatja például Maria 

Chiara. Te különleges döntést hoztál az életedben és a tanulmányaidban is, egyébként pedig 

néhány napja diplomáztál, a DanceLab Armonia-nak köszönhetően. Mondanál valamit erről?  

Maria Chiara: Igen, a projekt hatására határoztam el, hogy mit fogok tanulni, így 

kezdtem egyetemre járni. Múlt héten diplomáztam politológiából, nemzetközi 

tanulmányokból, és remélem, hogy a művészeti képzésnek, de a tanulmányaimnak 

köszönhetően is tovább folytathatom a konkrét béke projektek építését.  

Felirat: www.onelad.net 
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Paolo: Nagyszerű! Eddig sokat beszéltünk, de jó lenne látni is valamit. Mert tudom, 

hogy készültetek valamivel az Egyesült Világ Hetére. Alessandra, rajtad a sor!  

Alessandra Spinetti: A most következő koreográfián keresztül szeretnénk tanúsítani, 

hogy a művészet magasszintű egységet tud teremteni.  

Paolo: Rendben, nézzük meg.  

 

Videóklip – Tánc a Gen Rosso „Now” témájára 

 (Gabriel Ledda e Laxman Kami koreográfiája) 

 

Living Peace - Béke Nemzetközi Megélése projekt 
 

Paolo Balduzzi, Egyesült Világ Projekt: Itt vagyunk újra! Összeköttetésben van velünk 

Anna Moznich. Ciao Anna, Isten hozott! 

Anna Moznich, AMU – Egyesült világért akció: Sziasztok! 

Paolo: Anna, szociális nevelő vagy, és az AMU (Egyesült Világért akció) civil 

szervezetben dolgozol, mely nap mint nap az emberek és népek fejlődését segíti elő, de a 

közösség, a testvériség és a szolidaritás lelkületében. Jól mondtam?  

Anna: Igen.  

Paolo: Tehát, az AMU-ban, a nevelési szektorban dolgozol, és ezen belül ott van a 

békére nevelés. 2011-ben Egyiptomban elindul a Living Peace projekt. Miről szól ez?  

Anna: Living Peace International avagy a Béke Nemzetközi Megélése projekt a békére 

neveléssel kapcsolatos kezdeményezés. Kairóban született, egy általános iskolában az arab 

forradalom idején. Nehéz, konfliktusos időszak volt ez, és egy tanár – Carlos Palma – néhány 

egyszerű eszközt ajánlott fel a tanítványainak ahhoz, hogy próbáljanak fellépni a konfliktus 

ellen és előmozdítsák a békét egymás között és az emberek között. A projekt két alapvető 

fontosságú pillérre támaszkodik: a Time Out-ra és a béke-dobókocka használatára. Tehát az 

élet projektje ez, mely segít a béke értékeit élni és terjeszteni konkrét, hétköznapi gesztusokon 

keresztül, és ezzel hozzájárul a béke kultúrájának építéséhez.  

Paolo: Anna, te beszéltél a „béke dobókockájáról”, amit onnan ismerünk, hogy más 

kollegamentók alkalmával is volt szó róla. Elmagyaráznád, hogy hogyan használják a Living 

Peace International projektben? 

Anna: Igen, a kocka egy egyszerű játékkocka, de a számok helyett a béke értékének 

megfelelő mondatok találhatók a különböző oldalakon. A kockát azok az iskolák alkalmazzák, 

akik bekapcsolódtak ebbe a projektbe. Általában minden reggel dobnak vele, és mindenki 

igyekszik aznap azt a mondatot élni, amit dobott. Ez látható változást okoz a fiatalok, a 

gyerekek életében, de a tanárok és a családok életében is. Ez a kocka elterjedt az egész világon, 

és alkalmazták a különböző kultúrákra és vallásokra.  

Paolo: A Living Peace International keretében elindult kezdeményezések közül volt 

valami, ami különösen is megmaradt benned, és szeretnél róla beszélni?  

Anna: Igen, a nepáli tapasztalt jut eszembe, hol a Living Peace háló fiataljai elkezdtek 

komolyan foglalkozni a leggyengébbekkel, például élelmiszert gyűjtöttek, amit szétosztottak a 

nélkülöző családoknak, vagy tanították a gyerekeket és a fiatalokat a higiéniai szokásokra, 

például a kézmosásra, vagy több mint egy hónapon keresztül élelmiszert osztottak egy 
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árvaházban. Ők velünk együtt továbbra is terjesztik a testvériség antivírusát, ahogy mi 

mondjuk.  

Paolo: Szóval, gondolom, nem szenvedtek hiányt munkában.  

Anna: Egyáltalán nem.  

Paolo: Rendben. Most hagylak dolgozni. Köszönöm, hogy velünk voltál, és velünk 

együtt kezdted az Egyesült Világ Hetét.  

Anna: Köszönöm mindnyájatoknak. Nagy üdvözlet mindenkinek! 

Paolo: Ciao! 

 

Interjú Japánból - Emilia Heo egyetemi tanárral (angol) 
 

Liz: Itt van velünk Emilia Heo, aki nemzetközi kapcsolatok tanára a Ritsumeikan 

Egyetemen.  

Üdvözlünk Emilia, köszönjük, hogy itt vagy ma velünk. 

Emilia: Szia Liz. Üdvözlet Japánból. 

Liz: Emilia, épp most hallottuk a Dancelab és a Living Peace történetét. Te a megbékélés 

és a béke témájának szakértője vagy. Vajon eredményre vezethet azoknak az erőfeszítése, akik 

alulról kezdve dolgoznak a békéért? Befolyással tudnak lenni az ellenséges államok 

kiegyezésére? 

Emilia: Ez nagyon nehéz kérdés. Tudjátok, hogy nem könnyű újra felépíteni egy 

kapcsolatot, és különösen nem könnyű, ha két állam kapcsolatáról van szó. Általában elvárjuk, 

hogy a kormányok cselekedjenek, de sok példa mutatja azt is, hogy micsoda erő jöhet alulról, 

az állampolgároktól, ezt láttuk az előző két példán is. […] 

Az egyetemünkre járó diákok több mint 30 nemzethez tartoznak, és egy osztályban 

ülnek, egy francia egy német mellett, vagy egy kínai egy japán mellett, egy szingaléz egy tamil 

mellett: 

Olyan országokból, akik egymás ellenségei voltak. Ez a tény rámutat a különbözőség 

szépségére, de ez nem magától értetődő, amikor valami fájdalmas múlt áll mögöttünk. Tehát 

nagyon fontos a békére nevelés. A diákok közül sokan diplomaták szeretnének lenni, 

politikusok vagy nemzetközi szervezetekben szeretnének dolgozni. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy a fiatal generációk bekerüljenek ezekre a helyekre és nagy odaadással az egész világért 

dolgozzanak, ne csak egy országért. 

Építsük a békét, ez nagyon hangzatos, de nagyon nehéz. Ha ezt választod, akkor egy 

csomó gyűlölettel, megosztottsággal és meg nem értéssel kell szembenézned. De ha 

kapcsolatban maradunk egymással és együtt éljük ezt meg nagy odaadással, ha dobunk a béke 

dobókockával, ahogy az előző videóban láttuk, akkor ennek óriási hatása lehet széles körben, 

és talán a kormányzás szintjén is. 

Liz: Úgy tartod, hogy a COVID-19 miatt fennáll a veszélye, hogy önmagunkat helyezzük 

„első helyre” a nemzetközi kapcsolatokban. Miért van ez így? És mit tehetünk, hogy ezen 

változtassunk? 

Emilia Heo: Ez a általános magatartás nemzetközi szinten, mert a kormányok 

felelőssége, hogy megóvják saját állampolgáraikat. A veszélyt abban látom, hogy mit tartunk 



~ 14 ~ 

 

jogos szükségünknek? Hol húzunk határt önmagunk és a többiek között? Hogy ki van a körön 

belül, a családunk, a barátaink, az országunk, a földrészünk, vagy az egész emberiség?  

Mi húzhatjuk meg a vonalat hitünk és meggyőződésünk szerint. És a világunk annak 

függvényében fog teljesen megváltozni, hogy hol húztuk meg a vonalat. Úgy gondolom, hogy 

ha nem tekintjük egyetlen családnak az egész emberiséget, akkor a bizalmatlanság, a gyűlölet 

és a tudatlanság még súlyosabb és nagyobb katasztrófához vezet. 

A változás felé az első lépés, hogy megtanuljuk, mit jelent a különbség. Minek vagyok 

birtokában, ami másoknak hiányzik? És én miért érdemlek többet?  

Ugyanabban a helyzetben a másik országnak miért kell mást lépnie, mint az 

enyémnek?  

Emlékezzünk csak, hogy senki nem maga választotta meg, hogy hol szülessen, én 

születhettem volna olasznak, kínainak vagy amerikainak is.  

Azon dolgozni, hogy kialakuljon az emberekben egy erősebb hovatartozás érzése, ami 

túllép a nemzeti kereteken, időt igényel, bátorság kell hozzá és nagy bizalom a többiekben, 

hogy megnyíljunk, akkor is, ha újra megsérthetjük egymást... Igazi hitre van szükség a 

szeretetben. De ehhez úgy gondolom, mindenekelőtt egy mély vágyra van szükség a béke iránt 

a többi emberrel, és nem ellenükben. 

Liz: Köszönjük Emilia, azt hiszem, nekem is el kell kezdenem megtenni a saját részemet. 

Köszönöm az odaadásodat, a lelkesedésedet. Nagyon köszönöm. 

Emilia: Köszönöm!  

 

 

5. EMBERI JOGOK 
 

Arnaud Favina (francia): Most menjünk Kelet-Afrikába. Federico Aleotti egy fiatal olasz 

mérnök, akik több mint egy éve dolgozik Ruandában, Ugandában és Kongóban az ottani kis 

falvak energetikai programjaiért. Hallgassuk meg.  

(zene és környezet) 

Federico Aleotti energetikai mérnök, Róma, Olaszország: Sziasztok! Federico vagyok, 

25 éves és energetikai mérnökként dolgozom. Róma környékén élek. Másfél évvel ezelőtt 

diplomáztam, és elhatároztam, hogy a Római Egyetem néhány hallgatójával és tanárával 

elmegyek Kelet-Afrikába, hogy felépítsünk egy falut.  

Az utazásunk során érintettük Ruandát, Ugandát és Kenyát. Sok megújuló napelemes, 

vízelektromos energiaforrást néztünk meg. Tanulmányoztuk, hogy ezek a technológiák hogyan 

illeszkedhetnek be a fejlődő országok rendszerébe, hogy sikerüljön elérni a lehető 

legfenntarthatóbb fejlődést technikai és társadalmi szemszögből.  

Az utazásunk során megismerhettem néhány vállalkozást, és különösképp az egész 

világról bekapcsolódó fiatal vállalkozók innovatív cégét, mely az energiához juttatás területén 

dolgozik: tehát elektromos áram bevezetése a nagyvárosoktól távoleső, messzi vidékeken.  

Mit értünk energiához jutáson? A nagyvárosoktól távoleső falvakban, ahová gyakran 

nem jut el az állami elektromos hálózat, és a lakosság gyakran napelem-paneleken keresztül 

tudja működtetni a lámpákat vagy feltölteni a telefonokat. A gazdagabbak általában 
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megtehetik, hogy dízel generátoraik legyenek, melyek rendkívül drágák és környezet-

szennyezőek.  

Mi megújuló energiaforrások használatát javasoljuk nekik a fenntarthatóság három 

alapvető szempontját figyelembe véve: a környezeti, a társadalmi és a gazdasági oldalt.  

Környezeti fenntarthatóságról beszélhetünk abban az esetben, amikor elavult és a 

környezetre káros – mint például a dízel - technológiákat cserélünk fel megújuló 

technológiákra, mint a napelemes vagy vízelektromos rendszerekre.  

Társadalmi fenntarthatóságról akkor beszélhetünk, amikor az energiához jutás óriási 

hatást gyakorol ezeknek a projekteknek köszönhetően az érintett közösségekre, elég, ha a 

vízszivattyúzásra, víztisztításra vagy az utcák és házak éjszakai kivilágítására gondolunk. Tehát, 

ez azt is jelenti, hogy este is lehetőség nyílik a munkára, az olvasásra és a tanulásra. Jelenti a 

helyi mezőgazdasági és termelési folyamatok optimalizálását is. A legfőbb szempont a 

munkahelyteremtés, akár közvetlenül is, mert azoknak a falvaknak az embereit 

foglalkoztatjuk, ahol dolgozunk, akár közvetetten, mivel ösztönzőleg hatunk a kisvállalkozások 

létrejöttére. (Zene és környezet) 

Ennek kapcsán van egy jelentőségteljes epizódunk arról, ahogy nagy szakértelemmel 

villanyszerelőket vettünk fel a falvakban, ahol dolgozunk. Rendkívül jó szakemberek, és ahhoz, 

hogy munkát találjanak, a nagyvárosokba kell menniük. A projektjeinknek köszönhetően stabil 

munkahelyhez jutnak, mely biztosítja számukra, hogy saját falvaikban fejlődjenek szakmailag, 

és megkapják a lehetőséget, hogy közösségük fejlődéséért dolgozzanak anélkül, hogy máshol 

kellene alternatívákat keresniük. (Zene) 

Az ügyfeleinknek nagyon kevés pénzük van, egy átlagkereset gyakran kevesebb, mint 

napi egy dollár, tehát ez szerfelett innovatív és kreatív üzletmodelleket igényel. Mi az 

energiatermelő használatra alapozunk, tehát nem az a fő célunk, hogy ebben a környezetben 

fel tudják kapcsolni a lámpákat, vagy fel tudják tölteni a mobilokat, hanem hogy hatékony 

energiát vigyünk oda, mindent, amit energiával lehet végezni, és hogy érvényre juttassuk az 

értékeket abban a környezetben, ahol dolgozunk. Például a mezőgazdaságban a gabonaőrlés, 

vagy a jégelőállítás a halászok számára, hogy konzerválni tudják a halat, vagy pasztörizálni a 

tejet. Ezt mind mikrokredit programokon keresztül végezzük, igyekszünk lehetővé tenni a helyi 

vállalkozók számára, hogy gépeket tudjanak vásárolni a tevékenységeikhez. Másodsorban a 

kis ipari elektromos berendezések a nyersanyagfeldolgozáshoz, hogy a haszon a közösségen 

belül maradjon, és ne a nagyvárosokba kerüljön. Végezetül képzés a vállalkozások 

vezetésében. 

Már másfél éve vagyok Afrikában és rájöttem, hogy sokat növekedtem szakmai téren 

is, és az emberi kapcsolatok terén is. Az irodában többen együtt dolgozunk az egész világról, 

sokféle kultúrából. És nagyon sokat utaztam több országba, hogy megismerjek különféle, 

összetett közösségeket.  

A munkánk során ezen a helyen valószínűleg nem az a legfontosabb, hogy odavigyük a 

technológiát, az energiát, hogy működtetni tudják a lámpát, hanem mindaz a lehetőség, amit 

ezzel adunk a közösség és az egyének fejlesztéséhez, és a kölcsönös növekedés. A helyi 

közösségekkel való kapcsolat az, ami leginkább értéket és értelmet ad a munkánknak.  

Felirat: www.equatorial-power.com – Telegram channel: „Muzungu is my name" 

 

http://www.equatorial-power.com/
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  Felirat: GEN FUOCO – Kongói Demokratikus Köztársaság 

 

Pascale: Köszönjük, Federico, köszönjük, Gen Fuoco. Maradjunk még Afrikában, egész 

pontosan Kongóban.  

 

Interjú Prisque (francia) 

Pascale: Sziasztok! Örömmel üdvözlöm Prisque-t közöttünk! Ügyvéd a bíróságon, és 

Kongóban az emberi jogokért harcol. A kinshasai St. Clément plébánia Igazság és Béke 

Bizottságának elnöke.  

Köszöntöm, Prisque! Elmondaná, hogy miért választotta a jogot? És hogyan alkalmazza 

az emberi jogokért végzett küzdelmét a szakmájában, hogy segíteni tudja a közösségét?  

Prisque: Azért választottam a jogot, hogy megvalósítsam az álmomat. Már kiskoromtól 

fogva arról álmodoztam, hogy megvédem az elnyomottakat, akik nem engedhetik meg 

maguknak a védelmet. Ezért elhatároztam, hogy jogot fogok tanulni, és ahogy ön is mondta, 

ügyvéd lettem.  

Azért küzdök az emberi jogokért, mert a közösségemben sokan találkoznak erőszakkal. 

Nem ismerik a jogaikat, és különböző visszaélések áldozatai: a rendőrség jogtalanul 

letartóztatja őket, ártatlanul büntetéseket és nem létező pénzbírságokat szabnak ki rájuk, 

megfosztja őket tulajdonuktól és javaiktól, embertelen módon tartja őket fogva. 

Mint ügyvéd, de főként, mint gen éreztem, hogy segítenem kell nekik, hogy 

megismerjék a törvényt. Az Igazság és Béke Bizottságának elnökeként más ügyvéd 

kollégáimmal 2017-től képzéseket szervezünk az emberi jogok megismertetése és polgári 

nevelés céljából, valamint ingyenes jogi segítséget is nyújtunk.  

Pascale: Vannak, akik ellenzik a kezdeményezését? És ha igen, hogyan tudja legyőzni, 

és tovább folytatni?  

Prisque: A rendfenntartó erők ellenségüknek tartanak minket, mert segítjük a polgárok 

egyenjogúságát, tudatosítjuk bennük a jogaikat.  

Így bátorsággal és a félelem elutasításával hatékonyan le tudunk győzni minden 

ellenfelet.  

Amikor ellenféllel találkozunk, segít, hogy minden alkalommal elismert törvényes 

eszközöket használunk, és főként az, hogy ügyvédek csoportja és jól szervezett struktúra 

vagyunk.  

Ezzel a bátorsággal és elszántsággal sikerült elérni, hogy egy letartóztatott és 

igazságtalanul fogvatartott ártatlan fiút szabadlábra helyezzenek. Egyszerűen azért csukták 

börtönbe, mert a családja nem engedhette meg magának, hogy ügyvédet fogadjon.  

Ugyanígy megoldottuk egy özvegy asszony földvitáját, aki kétrészre osztotta a földjét, 

és eladta két különböző embernek. Mivel a második vevő rosszhiszemű volt, az első vevő 

földterületét is ki akarta sajátítani.  

A bíró előtt segítettünk ennek az asszonynak. Mindenki megkapta a maga földjét, és az 

asszony pedig hozzájuthatott a pénzéhez.  

Ezeken a kezdeményezéseken keresztül van egy fórumunk ahol megosztjuk a 

tapasztalatainkat az emberi jogokkal kapcsolatban és közösen – Chiara biztosan közbenjár 
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értünk a mennyből – részt veszünk és dolgozunk az egyenjogúságért és az alapvető emberi 

jogok védelméért.  

Köszönöm. Mindenkinek jó Egyesült Világ Hetét kívánok.  

Pascale: Köszönöm, Prisque! Nagyon jó, hogy hallhattunk arról, hogy mit tesz az emberi 

jogokért és az igazságosságért.  

Prisque: Ciao ! 

 

Interjú Melchiorral (angol) 
 

Conleth: Kongóból Dél-Szudánba érkeztünk, ahol már várt bennünket dr. Melchior 

Nsavyimana. Ő jelenleg az ENSZ humanitárius légi segélyszolgálatánál dolgozik. Köszönjük 

Melchior, hogy időt szakított ránk. 

Melchior: Köszönöm 

Conleth: Melchior, Dél-Szudánban hat éve tart a polgárháború, ami 400 ezer ember 

életét kívánta, és 6 millió ember éhezik. Most pedig szembe kell nézniük a COVID-19 

járvánnyal. Most milyen állapotok uralkodnak itt? 

Melchior: Köszönöm, hogy megkérdeztétek. Dél-Szudánban nagyon-nagyon nehéz a 

helyzet, súlyos szükséget szenvednek az emberek. Ez egy új, független ország, és az újonnan 

létrejött országoknak mindig nagyobb támogatásra lenne szüksége az infrastruktúrát és az 

egészségügyet illetően. És ez a járvány már eleve tragikus helyzetben érkezett. És most 

zárlatról beszélnek, ami azt jelenti, hogy a humanitárius segítséget nyújtó közösségeknek nincs 

is lehetősége tovább segíteni az szükséget szenvedőket a koronavírus okozta helyzet miatt. 

Conleth: Ön az „Együtt egy új Afrikáért” program úttörői közé tartozik, a közösségi 

vezetési stílus szószólója, amely megoldást hozhat az ilyen és ehhez hasonló helyzetekre. Mit 

gondol erről a programról, mit tartalmaz, ami nem csak Dél-Szudán és Afrika számára mond 

valamit, hanem az egész világnak válasz lehet a jelenlegi kihívások közepette?  

Melchior: Sokat beszélünk arról, hogy vajon mi a szerepünk a korona járvány alatt. Azt 

hiszem, hogy amit a fiatalok és más kezdeményezések is átvehetnek tőlünk, az az, hogy az első 

sorokban szeretnénk lenni a járvány alatt és utána is. 

Szeretnénk készen állni, hogy a részünket adjuk abban, amit a világ kérni fog gazdasági 

téren, politikai vezetés területén, társadalmi színtéren stb. Azt hiszem, most tényleg itt az 

ideje, hogy megmutassuk, hogy az ilyen vezetés az egységre irányul. Már most tanúságot 

tehetünk az egységről, már most, a járvány idején. A világ jobb jövőjének építésében akarunk 

vezető szerepet vállalni. 

Conleth: Köszönöm Melchior. Nem csak ezt a hatalmas és fontos humanitárius munkát, 

amit Dél-Szudánban végez, hanem azt is, hogy vezető szerepet vállalnak egész Afrikában. 

Ha többet szeretnénk megtudni az „Együtt egy új Afrikáért” programról, akkor az alábbi 

weboldalra kell ellátogatnunk: togetherforanewafrica.org. 

 

Gen Verde: “Solo la luce – Only light” 
 

Laxman khadaksingh Kami, United Word Project: Most nézzük a Gen Verdét, a “Csak 

a Fény – Only Light” c. új videójuk világméretű bemutatóját. Martin Luther King szavai adtak 
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ihletet daluknak, és családja engedélyezte a Gen Verdének, hogy felhasználják ezeket a 

szavakat. Azt mondták nekik, hogy ez egy ‘nemes projekt’. 

 

Művészi betét: Solo la Luce - Only Light, Gen Verde 
 

(Feliratok: 

„A sötétség nem vezet ki a sötétségből,  

erre csak a fény képes.  

A gyűlölet nem vezet ki a gyűlöletből. 

Erre csak a szeretet képes”  

A kórus szövege ennek a dalnak Dr. Martin Luther King, Jr. 

 szavain alapszik. Részlet a Szeresd Ellenségeid Beszédből (1957) 

és az „Erő a szeretethez” című könyvében jelent meg (1963)) 

 

STOP A FEGYVEREKRE ÉS A SZÍRIAI EMBARGÓRA 
 

Fegyvermentes gazdaság  
 

Liz (Seong Young) Lee – United World Project: Olaszországban van egy csoport, 

Fegyvermentes Gazdaságnak hívják, ők jól megértették ezt, és szeretnének ezért tenni. A 

rájöttek, hogy sok fegyvert az országon belül gyártanak, és van, amit a háborús országokban 

használnak fel. Ezt szeretnék megállítani. Hallgassuk csak meg, hogy mit tesznek.  

Cinzia Guaita, Professoressa di materie letterarie, Portavoce del Comitato per la 

Riconversione RWM: Szardínia szigetén 3 évvel ezelőtt jöttünk rá, hogy az RWM, egy helyi 

gyár légi bombákat gyárt és Szaúd-Arábiának adja el, akik a jemeni háborúhoz használják.  

Erre azt mondtuk: „Akkor a háború innen indul ki, mert a háború ott kezdődik, ahol 

fegyvereket gyártanak. Ha ez így van, akkor innen, Sulcis Iglesientéből a béke is elkezdődhet”.  

Amikor abban az évben befejeződött a RUN FOR UNITY, közösen beszélgettünk, és 

létrehoztunk egy bizottságot, melyben több mint 20 olyan szervezet vesz részt, akik már helyi, 

országos és nemzetközi szinten valamilyen módon már dolgoztak a békéért. De kialakult ez a 

párbeszéd, és nagy kölcsönös bizalommal elkezdtünk együttműködni, hogy ösztönözzük a 

közös gondolkodást és a helyi és nemzeti politikát. Rendezvényeket és előadásokat 

szerveztünk. Most egy projekten kezdtünk el dolgozni azzal a céllal, hogy a helyi gazdaságot a 

béke irányába fordítsuk.  

Davide Penna - Rete economia disarmata (Genova): Genovában arra gondoltunk, 

hogy ennek kell a béke időszakának lennie.  

Amikor tavaly májusban megtudtuk, hogy a szaúd-arábiai Bahri társaság fegyverekkel 

teli hajója a kikötőnkön, tehát a lakásainkhoz közel halad át és ott még más katonai eszközöket 

is felvesz, mintegy 30 helyi szervezettel elhatároztuk, hogy összefogunk, és támogatjuk a 

kikikötőmunkások tiltakozását a fegyverrakodás miatt. Felléptünk, hogy tájékoztassuk a 

lakosságot, és bevonjuk a helyi politikát is, hogy felvállalják a felelősséget, és betartassák az 

1990-ben hozott 185-ös törvényt, mely kifejezetten tiltja a konfliktusban lévő országok 

számára történő fegyvergyártást, fegyverkereskedelmet és exportot.  
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Ez két fontos elhatározásra vezetett: először is, hogy a liguriai tartomány 

képviselőtestülete elfogadja májusban az ún. Assisi határozati javaslatot, aztán Genova 

önkormányzata néhány hét múlva, júniusban megtegye ugyanezt, és megerősítse, hogy 

városunkat el kell zárni a fegyverek előtt, és megnyitni a békére.  

Maria Chiara Cefaloni – Logopédus, Fegyvermentes gazdasági hálózat (Róma): A 

fegyvermentes gazdaság a Fokoláre Mozgalmon belül született, hogy elindítsa a béke útjait, 

kezdve a gazdaság átalakításán és fegyvermentesítésén.  

Kiépítettünk egy hálót Olaszországban más szervezetekkel együtt, mint a Lefegyverzési 

és Béke Háló, a Pax Christi, a Banca Etica és az Amnesty International. Közösen képzési 

tanfolyamokat tartunk azzal a céllal, hogy konkrét kezdeményezéseket indítsunk a 

városainkban, ahogy Szardínia-szigetén, Genovában és sok más helyen tették.  

Novemberben több ezren jövünk össze a „Ferenc gazdasága” eseményen, hogy közös 

erővel új alapokra helyezzük a gazdasági eszméket, hogy elindítsuk a béke gazdaságát.  

Vegyétek fel velünk a kapcsolatot a közösségi hálón, és fogjunk össze! Nézzünk körül a 

városainkban, és tegyük fel magunknak a kérdést: „Hogyan építhetem a békét önmagamon 

kezdve, innen elindulva, ma?” Együtt lehetünk ez a változás, mely válaszol az 

igazságtalanságokra, változás most, amikor „itt a béke ideje”.  

 

Ausztál Online kórus – „Close to you” 
 

Lydia: A koronavírus miatti félelem megállítása és közös éneklés: ezért született 

Ausztráliában, Brisbane-ban, a Pub Choir. Több mint ezren csatlakoztak hozzá, és együtt 

éneklik: Close to You, by The Carpenters. 

Videóklip Pub Choir - „Close to you” 

 

Felhívás Szíriáért 
 

Paolo Balduzzi: Van egy ország, mely jelen van mindannyiunk szívében. Rendkívül 

gazdag történelmi, művészeti és kulturális kincsekkel rendelkezik. De ezt az országot egy tíz 

évig tartó háború romba döntötte, és valóban egy előzmények nélküli katasztrófa szélére 

sodorta.  

Szíriáról beszélek, ahová többek között eljutott a koronavírus szükséghelyzet is, 

ugyanakkor kemény, totális korlátozás is sújtja, mely férfiak, nők, gyerekek életét tesz 

tulajdonképpen tragikussá, mondhatni kegyetlenné.  

A New Humanity nemzetközi szervezet ezért is indított felhívást az ENSZ felé, hogy 

oldják fel ezt az embargót, és tegyék elérhetővé a lakosság számára a gyógyszereket és az 

egészségügyi intézményeket.  

A felhívást eddig 8 ezren írták alá, de magatoktól is megérthetitek, hogy ez nem elég. 

Többre van szükség, meg kell ismertetni a felhívást, meg kell osztani, továbbítani mindenkinek 

amilyen úton csak tudjuk, hogy a társadalom minden szférájához eljusson.  

Ezt kéri Georges atya is, aki Aleppóból egyenesen a szíriai nép szívébe vezet minket.  

P. Georges Sabea, SM – padre marista – Aleppo, Szíria: Mi olyan nép vagyunk, aki még 

nem vészelte át a dolgokat! Különösen Alepporól beszélek: a több mint 9 év háború után 2020. 
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február 16-án, amikor Aleppo utolsó kerülete is felszabadult, és az emberek kezdtek levegőhöz 

jutni, egy jobb, emberibb gazdaságról álmodni, a háborútól való félelem nélkül… hogy nem 

lesz több bomba! Mindössze 10-15 nap múlva a fejünkre hullott egy bomba. Arra 

kényszerültünk, hogy otthon maradjunk… semmi levegővétel, egy nagy krízis közepén találtuk 

magunkat.  

Lehetséges, hogy az élelmiszerárak egyik napról a másikra ennyire felszöknek? Hogy 

nem lehet vásárolni?  

Azt kérdezem a világtól: el lehet fogadni egy ilyen valóságot, amiben élünk?  

Lehetséges, hogy csak azért tiltják meg, mert van egy politikai döntés, mely megtiltja, 

hogy méltósággal éljek?  

Szeretnélek kérni benneteket, kérlek benneteket, álljatok ki mellettünk, beszéljetek, 

mondjátok el, hogy ma élnek olyan emberek a világon, akiktől eltiltották a jogaikat csak azért, 

mert vannak politikusok, akik hatalommal bírnak. Köszönöm!  

Paolo: Hallottátok Georges atya szavait, nagyon mélyek. Tettekre hívnak bennünket, 

és arra ösztönöznek, hogy tegyünk valamit ezért a népért.  

Most hallgassuk meg Jessicát, aki elmondja, hogy a fiatalok hogyan élnek ott 

Aleppóban, majd Taoufiq beszél nekünk, szintén gyermekorvos, szintén Aleppóból, ő arról 

beszél, hogy mit élnek ezekben a napokban.  

Jessica Mouawwad: Mondtuk az itteni fiatalokkal, hogy miért nem fogunk össze, miért 

nem osztjuk meg egymással a félelmeinket, miért nem érdeklődünk egymás iránt, miért nem 

imádkozzuk együtt minden nap a rózsafűzér titkait? Lassan-lassan azt láttam, hogy amikor 

közösbe teszem a félelmemet a másikkal, akkor a félelmem enyhül.  

 A lattakiai fiatalokkal visszaemlékeztünk arra a 30 családra, akiket a karácsonyi 

időszakban segítettünk élelmiszergyűjtéssel. Feltettük magunkban a kérdést: vajon, hogy 

tudnak megélni ebben az időszakban, amikor minden zárva van, nincs munka, és minden 

családban kisgyerekek vannak… Ezért apró dolgokban segítettünk nekik, hogy legalább egy kis 

támogatást kapjanak.  

Taoufic Achji, gyermekorvos (Aleppo – Szíria): Mivel Aleppoban a lakosság 70 - 80%-a 

a szegénységi küszöb alatt él, az emberek az állami kórházaktól függenek, melyek sajnos nem 

tudnak sok egészségügyi ellátásra szorulót ellátni.  

Ezen kívül a központi kórházban csak 10 lélegeztetőgép van. Ezért azt hiszem, 

problémák akadnak az egészségügyi rendszerünkkel.  

Hálát adok Istennek, hogy a koronavírus még nem terjedt el túlságosan az 

országunkban! De ha mégis így történik, komoly problémáink adódnak.  

Ezért nagy segítségre van szükségünk, és fontos, hogy megszűnjön az embargó!  

 

Interjú Romano Prodi professzorral 

 

Paolo Balduzzi: Összeköttetésben vagyunk Bolognával, otthonról figyelemmel kísér 

bennünket Romano Prodi professzor úr. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy itt van velünk!  

Romano Prodi: Jó napot kívánok! Minden jót a munkátokhoz!  

Paolo: Köszönjük! Az imént hallottunk három tanúságtételt Szíriából, és ezzel 

kapcsolatban szeretném kérdezni. Mi a benyomása a látottakkal kapcsolatban?  
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Prodi: Mit mondjak? Mind a három tanúságtétel egyetlen katasztrófáról szól. A 

szíriaiak immár 10 éve szenvednek az egyik vagy másik oldal miatt. De hát hová jutottunk? Ez 

az első észrevételem erről. Hogy aláírunk valamit a gyógyszerekhez jutás embargója ellen, az 

az első lépésnek kell, hogy legyen. Az első lépés. Mert ez egy általános jellegű tragédia. Én 

aláírom, mert így legalább egy kicsit tudjuk enyhítheti a jelen szenvedésüket. Tehát, ez a 

felhívás egyfajta végső kérelem, mert a gyógyszerekre vonatkozik egy olyan országban, mely 

tíz éve háborúban él, és nem működik az egészségügyi rendszere.  

Paolo: lehet-e hinni a testvériségben az ilyen nehéz helyzetekben is?  

Prodi: Legyünk őszinték: ha politikai elemzést végzünk, álmodozóknak látszunk. 

Ugyanakkor kis dolgoknál kell elkezdeni a kapcsolatok építését. Most, ebben a borzalmas 

világjárványban elindult némi, sőt igen sok szolidáris kapcsolat, néhányat eszköznek 

használnak, néhányat kevésbé, de egy megtört folyamat visszaállítását nem alapozhatjuk egy 

rendkívüli esetre. Úgy gondolom, vissza kell térni arra a tényre, hogy ne lehessen túlzottan 

megtiltani a jogokat, vagy nagy mértékben korlátozni. Nemzetközileg kell egy segítő rendszert 

megszervezni néhány ázsiai térségben, és főként Afrikában, hogy megújuljanak azok a 

kapcsolati szálak, melyek egyre jobban megszakadtak.  

Paolo: Egy utolsó kérdéssel fordulok Önhöz: mit mondana azoknak, akik hallgatnak 

minket?  

Prodi: Főként a fiataloknak: álmodni kell, jó ha álmodunk, de fontos, hogy együtt 

dolgozzunk azért, hogy az álom legalább valamennyire megvalósuljon. Tehát, azt látom és azt 

kérem, hogy kommunikáljunk, kommunikáljunk egymással, dolgozzunk együtt, csapatban, 

hogy közösen tanulmányozzuk a dolgokat. Ehhez hasonló kezdeményezéseket kell elindítani, 

melyek kovászt jelentenek. Ezt kell tenni! Jaj, azoknak, akik egyedül akarnak cselekedni ebben 

a helyzetben!  

Paolo: Rendben, köszönjük, professzor úr, hogy velünk tartott ma, és köszönjük a 

jelentőségteljes szavait!  

Prodi: Én köszönöm! Reméljük, hogy hamarosan kitehetjük a lábunkat itthonról!  

Paolo: Így van, reméljük! Viszontlátásra! Köszönjük! 

 

Én aláírom, mert… (angol) 
 

Siba Sulaeman: Üdvözlök mindenkit! Siba Sulaeman vagyok, sürgősségi orvos 

Melbourne-ben, Ausztráliában. Aláírom ezt a petíciót, mert hiszek az emberi jogokban. Irakból 

származom, és láttam, mennyi szenvedés, mennyi embargó sújtotta az országunkat éveken 

keresztül, és most Szíria is ezt éli. 

Nali Lopes: Nali vagyok Angolából, gyógyszerész, és jelenleg Angliában dolgozom. Én is 

aláírom a petíciót, mert úgy gondolom, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy 

egyetlen ország se legyen kizárva a koronavírus elleni küzdelemből. 

(Zene) 

 

„Cover the world with love" - Ének és tánc Indiából  
 

Felirat:  Mumbai, India 
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 "Cover the world with love" by Jerry Estes 

  Shania – Risa – Diya – Faith 

 

Laxman Khadaksingh Kami, United World Project: Vedd elő a mobilodat, vagy 

kapcsold be a számítógépet, kattints rá az alul látható linkre, és írd alá ezt a petíciót. Tegyük 

meg a részünket, hogy az #InTimeForPeace-hez tartozhassunk ma.  

Köszönjük, Shania, Risa, Diya és Faith. 

 

 

7. SZOLIDARITÁS A KORONAVÍRUS IDEJÉN 
 

Laxman Khadaksingh Kami, United World Project: Maradjunk még Indiában, aztán 

menjünk Pakisztánba és a Fülöp-szigetekre, ahol egyének és közösségek ott vannak a 

nélkülözésben élők mellett – értetek vagyunk itt, együtt érzünk veletek, ott vagyunk 

mellettetek.  

Nézzük meg.  

Rahul Mishra – India (angol) 

Speaker (v.maschile): Március 22-én India 15 napos zárlatot hirdetett a koronavírus 

elleni védekezés miatt. Rengeteg bevándorló munkás kereset nélkül maradt, nehezen tudják 

kifizetni a lakbért, vagy a mindennapi élelmet. Bandrában, Mumbai - India egyik legnagyobb 

városának – szívében ez több ezer embert érintett.  

Rahul Mishra, Y4UW India: Amikor meghirdették a kijárási tilalmat, bőségesen vettem 

élelmet a családomnak, hogy a hónap hátralevő részében ne kelljen emiatt aggódnunk. De a 

helyzetet látva, rádöbbentem, hogy a környéken sokan nem is jutottak rendes ételhez. Úgy 

döntöttem, adok nekik az enyémből, így naponta egyszer több mint 28 bevándorlónak főztem. 

Egy hétig csináltam, aztán kimerült a készlet. Ezért felvettem a kapcsolatot néhány helyi 

szervezettel és a helybéli lakosokkal, hogy segítsenek az ételosztásban. 

Reporter (v. femminile): Íme ezeket a híreket szeretnénk bemutatni önöknek. A 

felvételek a bandrai állomásról érkeztek.  

Speaker: A kijárási tilalmat további 20 nappal meghosszabbították. Amint 

meghirdették, több mint 1000 migráns kezdett tüntetni Bandrán kívül, abban a reményben, 

hogy haza tudnak majd menni. A rendőrség kénytelen volt beavatkozni.  

Rahul Mishra, Y4UW India: A rendőrség komolyan fellépett ezekkel az emberekkel 

szemben, és leállították az élelemosztást is. Így nem maradt több lehetőségem. 

Egyből a tüntetések után hírek jelentek meg arról, hogy a muszlimok és a hinduk nagy 

zűrzavart keltettek, és ezért egymást hibáztatták. Amikor elkezdtem nekik főzni, én azt 

tapasztaltam, hogy a körülöttem lévő különböző vallásúak: hinduk, muzulmánok, 

keresztények, készek voltak, hogy segítsenek, és naponta kétszer több mint 100 migránsnak 

főzzenek. 

Speaker: A muszlimok, hinduk, keresztények közössége jelenleg több mint 100 

migránst étkeztet napi két alkalommal. 

Rahul Mishra, Y4UW India: Azt mondtam magamban: miért is ne váltsam életre, amit 

a Fokoláre Mozgalomtól tanultam? Ezért történt, hogy ebben a helyzetben úgy gondoltam, én 
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is tudnék segíteni, kivenni a részemet, felülmúlta saját magamon is azért, hogy másokon 

segítsek. 

 

Pakisztán -Noreen e Aslam Parvez, Islamabad (urdu) 
 

Aslam (férfi): A kijárási tilalom alatt láttuk, hogy néhány rokonunk nagyon aggódik, 

mert nem tudnak megélni.  

Noreen (nő): Együtt elhatároztuk, hogy adunk nekik a pénzünkből, hogy legalább a 

legszükségesebb dolgokat meg tudják vásárolni.  

Aslam: Aztán megtudtam, hogy egy barátom is munkanélküli lett. Felhívtuk, és neki is 

küldtünk egy kis anyagi segítséget.  

Noreen: Otthon beszéltünk a gyerekeinknek is arról, hogy hogyan próbálunk segíteni a 

nélkülözőknek ebben a nehéz helyzetben. Azt mondták, hogy a húsvétra ajándékba kapott 

pénzüket is odaadhatjuk a szegényeknek. Ahogy telt az idő, láttuk, hogy a hónap végén mi 

magunk sem fogjuk tudni kifizetni a gyerekek tandíját, de ez nem állított meg minket, mert 

éreztük, hogy Isten velünk van.  

Aslam: Néhány nappal később a kormány kihirdette, hogy minden iskola 20%-kal 

lecsökkenti a havi tandíjat. Nagy öröm volt ez számunkra, és megértette velünk, hogy nem kell 

félni, hanem továbbra is segítenünk kell, mert aztán Isten is a segítségünkre lesz.  

 

Fülöp szigetek – „Noche Buena” projekt 
 

Paula Hipol, Pasig - Filippine: Sziasztok! A projektünk neve: Noche Buena, és 2009-ben 

alakultunk. A helyzet most azt kérte tőlünk, hogy segítsünk a karanténban lévőkön a 

közösségünkben, ételt és vizet vigyünk a napszámosainknak, illetve védőfelszerelést és egyéb 

orvosi eszközöket az egészségügyi dolgozóknak. 

Angelica Garcia, Quezon City - Filippine: Úgy döntöttünk, arra használjuk a Noche 

Buena platformját, hogy minél több emberhez eljussunk, hogy ne csak élelmet biztosítsunk 

az első sorokban lévőknek, hanem szükséges védőfelszerelést is a munkavégzéshez és a 

vírussal fertőzött emberek kezeléséhez. 

Pinky Flores Mestica: Emlékszem, az efféle hírek hallatán - mint a fülöp-szigeteki, vagy 

a világ bármely más pontját érő csapás- azonnal tenni akartunk valamit, segíteni akartunk. 

Katherine Anne Bulan: 2009-ben egy tájfun érte a Fülöp-szigeteket, de leginkább 

Manilát sújtotta. Több száz halottja volt a közösségnek, és szinte minden lakás elpusztult. Nem 

mehettünk oda, mert tartott a tájfun, de ahogy megtudtuk, egyből megértettük, hogy valamit 

tennünk kell. 

A tájfun októberben söpört végig, pár hónapra rá volt karácsony, és még mindig 

rengeteg család élt szorult helyzetben. Vissza akartuk hozni az adás örömét, a karácsony 

szellemét azoknak a családoknak, akik már minden reménnyel felhagytak. Az elmúlt 11 évben 

több mint 10.000 családnak segítettünk, egy egyszerű karácsony előesti vacsorával, hogy 

együtt ünnepelhessenek. 
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Alfredo Bautista: Sok önkéntes felajánlotta, hogy eljön hozzánk és segít. Akkor én is 

segédkeztem nekik, amiben tudtam, segélyszállítmányokat osztottunk szét a tájfun 

áldozatainak, takarítottuk a körzetet. Ezekkel foglalkoztunk. 

Engedték, hogy részt vegyek az étkeztetési programban, akkoriban még kicsi és sovány voltam. 

Lelkesen néztem őket, mert evés után együtt fociztunk. 

Mindig velük voltam. 

Kathleen Anne Bulan: Elhatároztuk, hogy folyamatosan segítünk nekik, nem csak 

anyagi dolgokkal, hanem a kapcsolatokon keresztül. Együtt nevetünk, együtt játszunk a 

gyerekekkel, és mesélünk egymásnak.  

Alfredo Bautista: Amikor először önkénteskedtem az étkeztetési programban, és 

csatlakoztam hozzájuk, ahogy a gyerekeket láttam, arra gondoltam, hogy öt évvel korábban 

az ő helyükben voltam, rajtam segítettek. Most én segítek. Jó érzés töltött el. 

Angelica Garcia: Köszönőleveleket kapunk az adakozóktól, megköszönik, hogy 

lehetőséget adtunk nekik a segítségre. Valóban megható és bátorító, ha folytatjuk a Noche 

Buena projektet: hogy reményt és örömet adjunk. Így talán a fülöp-szigetekiek ünneplik a 

leghosszabban a karácsonyt, mivel ilyen korán kezdtük... 

 

Interjú Esther Salamanca professzorral (spanyol) 
 

Facundo Ezequiel Quinn, United World Project: Most Dr. María Esther Salamancával, 

a spanyol Vallidolidi Egyetem nemzetközi közjogi professzorasszonnyal beszélgetünk.  

Ciao Esther. Köszönöm, hogy velünk tartasz.  

Esther, most hallottunk a helyi szolidaritási kezdeményezésről Mumbaiban, és a 

NocheBuena projektben. Covid-19 globális kihívás, mely globális szolidaritást is igényel.  

Hogyan építhetjük hatékonyan ezt a nemzetközi szolidaritást? 

María Esther Salamanca, Professore di diritto pubblico internazionale presso 

l'Università di Valladolid, Spagna: Köszönöm, Facundo! Azt mondanám, tudatában kell 

lennünk, hogy az emberiséghez tartozunk, és éreznünk kell a felelősséget a problémái iránt, 

és ennek megfelelően alapvető fontosságú a munkánk. Tudjuk, hogy a nemzetközi szolidaritás 

a testvériség kifejeződése, társadalmi eszme, erkölcsi erény. Ugyanakkor politikai jogi 

cselekvési elv. Ez azt jelenti, hogy minden téren gyakorolni kell, és nem csak azután, hogy 

válság vagy sürgető helyzet áll elő. Hanem megelőző és főként strukturális módon. Strukturális 

nemzetközi szolidaritásra van szükségünk.  

Facundo: Fennáll a lehetőség, hogy újra gondoljuk a globális szinten alkalmazott 

mechanizmusokat?  

Esther: Természetesen, több mint 300 nemzetközi szervezet és más együttműködési 

egység létezik, de az történik, hogy a nagy szükséghelyzet vagy válság idején a nemzetközi 

közösségek nem tudnak koordinált és kielégítő választ adni. Mi a helytelen ebben? 

Először is hiányzik a szolidaritás. Ez hiányzik és az egység lelkülete. Ezek a nemzetközi 

szolidáris rendszerek mind halottak, megújulásra szorulnak, hatékonnyá, hatásossá kellene 

őket tenni, főként jelentőséget kell nyerniük. Ezek a rendszerek nem öncélúak, a népet kell 

szolgálniuk, a közjót kell keresniük, és ebben a folyamatban az államok és a nemzetközi 

társadalmi szervezetek nagyon fontosak. 
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Gyakorlatilag a nemzetközi szolidaritásnak a szubszidiaritáshoz kellene kapcsolódnia. 

Így el tudnánk kerülni a globalizáció hibáit. 

Facundo: Köszönjük, Esther. Reméljük, hogy az Egyesült Világ Hete alkalmat ad, hogy 

konkrétabb elgondolásaink legyenek a nemzetközi szolidaritás megteremtése kapcsán.  

 Esther: Köszönöm! 

 

Brazilia - Sejamos Luz projekt családokért (portugál) 
 

Aline Muniz, United World Project: Az egész világhoz hasonlóan a koronavírus-válság 

a mi országunkban is meglepetést okozott és a már egyébként is létező egyenlőtlenség még 

inkább előtérbe került. Néhányan elszigetelődtek, de a nagycsaládok kis barakkokban élnek. 

Ezekre a családokra gondolva jött létre a „Sejamos Luz" [szedzsiamosz Lusz] nevű projekt. 

46. Sejamos Luz 

Graziella Pinto: Hol itt az igazság? Miért van az, hogy a világjárvány kemény gazdasági 

krízisének idején a gazdagok fenn tudnak maradni, és a legnagyobb nélkülözésben élők isszák 

meg a levét?  

Az idei Egyesült Világ Hetének témája az „Időben a békéért” – béke, emberi jogok, 

törvény és igazság. Tudjuk, hogy a béke nem létezik, ha nincs igazság. Azért dolgozunk, hogy 

konkrét válaszokat adjunk az emberi jogokkal kapcsolatban. 

Mi, a Gen mozgalomban, a Fiatalok az Egyesült Világért és az Új Emberiség 

mozgalomban a „Légy Fény” nevű projekt által fényt viszünk azokra a helyekre, melyekről 

társadalmunk megfeledkezik és árnyékban maradnak. 

Mateus Rodrigues: Ebben a kontextusban Brazíliai közép-nyugati részén a Fiatalok az 

Egyesült Világért és a genek elindították: a „Fény vagyunk” projektet azzal az egyedüli céllal, 

hogy a világjárvány idején az egységesebb világ építéséhez különféle kezdeményezésekre 

ösztönözzük az embereket. A projekten belül működik a „Szolidaritási Kampány”, melyen 

keresztül a közösségünkben, a barátaink, ismerőseink és családtagjaink körében összegyűjtött 

dolgokat eljuttatjuk a nélkülöző családoknak, csoportoknak, személyeknek vagy 

intézményeknek.  

Graziella Pinto: Idén, március 29-én indítottuk a kampányt, eredetileg azzal a céllal, 

hogy érzékennyé tegyük az embereket, és a rászoruló közösségeknek szájmaszkokat, takarító- 

és fertőtlenítőszereket osszunk a koronavírus megelőzése érdekében. De ahogy felmértük a 

hajléktalanok, és a hátrányos helyzetű közösségek helyzetét, láttuk, hogy a takarító- és 

fertőtlenítőszereken túl élelmiszerre, ruhára és ivóvízre is szükségük van. Ezért bővült a 

projekt, és a régiónkban a Fokoláre Mozgalom közösségének segítségével sikerült takarító-, 

fertőtlenítőszereket, szájmaszkot, élelmiszert, ruhát osztani sok rászorulónak.  

A projekt első szakasza április 15-én zárult le, és sikeres volt. Most a második szakaszba 

léptünk, és még küzdünk azért, hogy egyre inkább segíteni tudjunk azoknak, akiknek szükségük 

van rá. 

 

Szájmaszkok  
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Aline Muniz (bemondó): Az egyik probléma, amit a koronavírus okozott a világon, a 

szájmaszkok hiánya. Sok helyen próbálunk segíteni ezen, sok-sok kreativitással. Nézzük. 

 

 Felirat: Lia Máriapoli – Argentína 

 

Amarilys de Barberin-Barberini, Lia Máriapoli - Argentína: Amikor felmerült a 

lehetőség, hogy szájmaszkokat gyártsunk, arra gondoltunk, hogy jó alkalom ez arra, hogy 

kifejezzük szolidaritásunkat, és segítsük azokat, akik az első sorokban adják az életüket. 

Nemsokkal később megérkezett a hír, hogy engedélyt kapunk a szájmaszkok gyártására. A 

Máriapoli minden lakójával turnusokban dolgozunk, hogy a lehető legjobban megszervezzük 

a munkát, és javítsunk a termelésen. Ezzel a gyönyörű munkahelyi környezettel, ezzel a 

mindenki számára nagy lehetőséggel, odaadással, nagy szeretettel dolgozunk.  

Felirat: Makaó  

Margarida Lo: Márciusban világszerte komollyá vált a világjárvány. Kaptam egy 

üzenetet, melyben az állt, hogy az egyik római kórházban szájmaszkokra van szükség. 

Beszéltem a családommal és azonnal elmentem szájmaszkokat keresni. Örülünk, hogy a 

kórház két nap múlt meg is kapta a maszkokat. Úgy gondolom, hogy ezen a tapasztalaton 

keresztül Isten bátorít minket, hogy tovább szeressünk akkor is, amikor bizonytalanok vagyunk 

az eredményben. Ezek után a makaói fokolárral még többet segítettünk ebben a 

járványhelyzetben. Köszönöm!  

 

Felirat: Kamerun 

 

Mabih Nji Helvisia, az Egyesült Világ nagykövete: Mint az Egyesült Világ kameruni 

nagykövetei igyekszünk azokért szólni, akiknek nincs rá lehetőségük. Helyileg szájmaszkokat 

gyártottunk, hogy szét tudjuk osztani a leggyengébbeknek, tehát a legelhagyatottabb 

vidékeken lévő árvaházaknak és egészségügyi központoknak. Semmilyen vírus, semmilyen 

helyzet nem állíthat meg minket a gyengébbek segítésének felvállalásában.  

 

Felirat: Daegu, Korea 

 

Mihye Jung, Micaela: Arra gondoltunk, hogy az egyszerhasználatos, 

környezetszennyező szájmaszkok helyett mi magunk készítünk mosható, pamut maszkokat, és 

szétosztjuk. A kellő távolság megtartása miatt mindenki otthon dolgozott, körülbelül 150-et 

sikerült megvarrni, és szétosztani a környezetünkben azoknak, akiknek leginkább szükségük 

volt rá.  

Ahhoz, hogy kiderítsük, kinek van legnagyobb szüksége rá, felvettük a kapcsolatot az 

önkormányzattal, és a gyerekközponttal. Az önkormányzati képviselő nagyon elcsodálkozott a 

kezdeményezésünkön, és pénzt is adott. A szomszédainkra is nagy hatással volt, és ők is adtak 

adományokat. Ezzel az összeggel még újabb 70 maszkot tudtunk készíteni. 

Elena Granata – Milánói Közgazdasági és Műszaki Egyetem: Nincs elegendő 

szájmaszk, főként a harmadik szektor, a közösségeink és a terepen dolgozók számára. Ezért 

egy szájmaszkokat gyártó nemzeti virtuális térbe lépünk be, mely egyesíti az intelligenciát, az 
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egyetemeket, a szakembereket, a vegyészmérnököket, a kis varrodákat, és a logisztikát. Kiépül 

egy háló azok között, akik jelenleg otthon vannak, de otthonról tudnának dolgozni. Ha 

szeretnétek segíteni, valójában szükségünk lenne mindenre, kis varrodaegységekre, ahol 2-3 

varrónő dolgozik, akik mind összefognak és közösen össze tudják tartani ezt az egész 

rendszert. Mert vagy összefogunk ebben a pillanatban, vagy nem boldogulunk. Köszönöm! 

 

Felirat: segreterie.mascherineinretemail.com 

 

USA - Dal: Legyél fény 

(Dalszöveg feliratozása: 

Legyél fény  

Zene: Nick Cianfarani  

Szöveg és ének: Joe Sopala és Nick Cianfarani) 

 

Angol felirat: 

Things look weary, things are out of time 

Peaple dying people runing out of time 

Still no answer, still no real cure 

We are losing hope, but we will still endure! 

Every day is a new day, 

We’re alone altogether but not astray 

All I want is to hear you say 

Let’s be strong now to live another day 

Is there any reason for what’s going on? 

Will a higher plan in all of this come breaking through the dawn 

Dare to care and give a helping hand 

Love will spred across this barren lonely land 

Staying home is the thing to do 

Live the present day by day  

and soon His love will get us through 

Show your kindness in this time of need 

Be a light, it ‘ allright, be a light for all the world to see 

(ref) 

Things are looking weird  

Things are looking out of line 

People realy down 

People running out of time 

Still no answer still no cure 

We are losing hope, but we better endure! 

Every day is like a new day, 

We’re alone altogether but not astray 

All I wana do is hear you say 

Let’s be strong to live another day 
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Magyar felirat: 

A dolgok kimerültnek tűnnek, a dolgok kifutnak az időből 

Emberek haldokolnak, emberek kifutnak az időből 

Még mindig nincs válasz, még mindig nincs valós gyógymód 

Elveszítjük a reményt, de továbbra is kitartunk! 

Minden nap egy új nap 

Egyedül vagyunk mindannyian, de nem eltévedettek 

Mindaz amit akarok az, hogy haljam, hogy mondod 

Legyünk most erősek, hogy éljük még egy napot 

Van valami célja annak, ami történik? 

Lesz egy magasabb terv mindazon, mely előtör a hajnalon? 

Merj gondoskodni és segítő kezet nyújtani 

Szeretet terjedni fog ezzen az a kopár magányos földön 

Otthon lenni – ez az, amit tehetsz 

Éld a jelent napról napra 

és az Ő szeretete hamar átvissz minket 

Mutass kedvességet ebben a szükös időkben 

Legyél fény, hogy minden rendben, legyél fény az egész világnak, hogy lássanak 

(ref) 

Dolgok furcsának tűnnek 

Dolgok a soron kívülinek tűnnek 

Az emberek maguk alatt vannak 

Az emberek kifutnak az időből 

Még mindig nincs válasz 

Még mindig nincs gyógymód 

Habár veszítjük a reményt, de egyre jobban kitartunk 

Minden nap olyan, mint egy új nap 

Egyedül vagyunk mindannyian, de nem eltévedettek 

Minden, amit tenni akarok az, hogy haljam, hogy azt mond 

Legyünk erősek, hogy éljük még egy napot 

 

 

8. RUN4UNITY: A BÉKE HÁLÓJA A VILÁGON 
 

 „Futás az egységért” indítása (Angol) 
 

Lydia Palaioligou, Nuova Zelanda (in inglese): Nálunk most éjfél van, most fogok 

aludni menni, és néhány óra múlva felkelek a Run4Unity-re és a konyhában fogok 

bekapcsolódni. Most nézzünk meg egy videót, melyből megtudhatjuk, hogyan vehetünk részt 

a Run4Unity-ben otthonról.  
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Chiara Schelmer: Sziasztok! Talán ismeritek a Run4Unity-t, azt a stafétafutást, amit 

általában a szabadban szervezünk, és sokan részt vesznek rajta. Az idén kicsit másképp zajlik. 

Május 3-án a világméretű online staféta 11 órától 12 óráig tart, és az összes időzónát lefedi.  

Miközben online találkozunk csoportokban, lehetőségünk nyílik, hogy együtt sportoljunk 

otthonról, és szabadjára engedjük a kreativitásunkat.  

Délben megállunk egy pillanatra, hogy együtt imádkozzunk a békéért.  

Úgy is segíthetjük a TimeOut-ot, hogy rajzolunk egy órát, melynek 12 órán állnak a 

mutatói, és megosztjuk online.  

Úgy adjuk át a stafétát, hogy kapcsolatba lépünk a következő időzónában lévőkkel.  

Így a Run4Unity a nehézségek ellenére is kiterjed az egész világra.  

Ha regisztráltok a Run4Unity honlapján, végig kísérhetitek, hogy mi történik a világon. 

De ugyanígy a Facebook oldalon és az Instagramon is.  

Az egyik időzónából a másikba.  

Találkozunk!  

(Elmegy majd visszarohan a kamera elé) 

Várjatok csak! Elfelejtettem valamit: most éppen edzést tartunk az egységben, 

hogy megismerjük, milyen lelkület van a Run4Unity mögött.  

Természetesen, fizikailag is edzünk. Szóval kövessetek bennünket a közösségi hálókon, és 

tartsatok velünk! Sziasztok! 

Ezequiel Reyes, USA (angol): Van valami különleges ebben a Run4Unity-ben. Holnap 

24 órán keresztül – kezdve Lydiával Új-Zélandból, hozzánk Texasig mindenütt – azt hirdetjük a 

világnak, hogy szeretnénk „Időben lenni a békéért”. Barátom, Juani Buenos Airesből elmondja, 

hogyan lehetséges ez.  

Juan Ignacio Clariana – Argentina (spanyol): Sziasztok! Juani vagyok Buenos Airesből, 

és holnap kezdjük Zoomon keresztül a „Run For Unity”-t az Alba Kultúrközi Párbeszéd Központ, 

a Bet El közösség és a Fokoláre Mozgalom együtt. Igyekszünk megosztani a karantén idején 

átélt tapasztalatainkat, és vallásközi szinten továbbítani a béke üzenetét a városainknak és az 

egész világnak.  

Lydia Palaioligou, Új-Zéland (angol): Kapcsolódjatok be ti is az időzónátok szerint 

délelőtt 11 órától és osztozzunk az „Időben a békéért” üzenetben.  

 

Teens újság híradója 
 

Lydia: A Teens4Unity is szeretne tenni valamit, hogy segítsen ezekben a nehéz 

időkben. Ezért elindítottak egy új kezdeményezést. Nézzük meg.  

Marco: A Teens ma már TV-híradó is lett.  

Marta: Isten hozott benneteket a Teens újság híradójában, melyet fiatalok készítenek, 

és az egész világról tudósít híreket.  

Marco: Ez az első élő közvetítésünk itthonról, és a világ minden részéről 

tapasztalatokat gyűjtöttünk össze a fiataloktól arról, hogy hogyan élik a világjárvány időszakát.  

Marta: az első tudósítás Spanyoloroszágból érkezett.  

Marta (Spagna): ez az elszigeteltség felfedezteti velem, hogy néhány négyzetméteren 

belül is képesek vagyunk szeretni.  
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Marco: Most menjünk Bergamoba, arra a vidékre, ahol Olaszországban legjobban sújt 

a Covid-19.  

Anna (Bergamo): 3 hete dolgozom a barátaimmal egy zenei projekten.  

Marco: A koronavírus egyfajta nehezen leküzdhető láthatatlan ellenség. De vannak, 

akik átélték a háborút, és ma is sokan ebben élnek.  

Paolo (Aleppo): Sziasztok! Paolo vagyok Aleppoból. Nagyon nehéz ez a koronavírus-

válság, amit most az egész világ átél.  

George (Damaszkusz): George vagyok Damaszkuszból. A koronavírusnak megvan a 

pozitív oldala is, mert megtanította, hogy hogyan javítsunk az egészségügyi szokásainkon.  

Marta: Ma a Föld napja van, és a környezettel kapcsolatban interjút készítettünk két 

felsős diákkal a ferrarai általános iskolából, akik az osztályukkal együtt összefogtak a 

környezetvédelemért.  

Sara (Vigarano Mainarda): ahogy hazaértem, láttam, hogy a szüleim rengeteg 

kommunális hulladékot halmoznak fel. Elhatároztam, hogy segítek nekik, és megfigyeltem, 

hogy lassanként csökkent ez a mennyiség.  

Marta: Más hasonló tapasztalattal kapcsolatban tájékozódhattok a www.cittanuova.it 

portálon, vagy írhattok a teens@cittanuova.it e-mail címre.  

Marco: Köszönjük mindenkinek, viszontlátásra a következő híradónkig.  

 

 

9. MARIA VOCE (EMMAUS): FOLYTASSUK EGYÜTT AZ EGYESÜLT VILÁG PROJEKTET 
 

Gloria Pong: Isten hozott, Emmaus! Hogy vagy? Az én nevem Gloria, és Hongkongból 

jöttem.  

Maria Voce (Emmaus): Köszönöm, Gloria, én jól vagyok! És ti? Nagy üdvözlet 

mindnyájatoknak!  

Gloria: Ime igazából a maratonunk végére értünk. Milyen gondolatok merültek fel 

benned? Hogyan folytathatjuk most?  

Emmaus: Két fontos kérdést tettél fel nekem. Az egyik: mi a benyomásom ennek a 

maratonnak a végén. Nagy öröm és hála van bennem Chiara családjának tanúságtételéért, 

mely azért él és cselekszik az egész világon, hogy az egységesebb világot, a béke világát, a 

testvériség világát építse.  

De engedjétek, hogy külön köszönetet mondjak a fiataloknak, azoknak, akik ezért a 

pillanatért dolgoztak, akik belevetették fiatalos lendületüket, kreativitásukat, bátorságukat, 

fizikai erejüket, a közösségi hálón, a médiában megélt tapasztalatukat ennek a közös 

valóságnak az irányításában, mely elvezetett idáig, eddig az eredményig. Mi ez az eredmény? 

Az, hogy rávilágítsunk Chiara családja életének rengeteg tapasztalata és kifejeződése közül 

legalább néhányra, és bemutassuk ezeket.  

Tehát, szívből köszönöm a fiataloknak, valóban most is elmondhatom: a fiatalok soha 

nem okoznak nekem csalódást! Köszönöm!  

Aztán azt kérdezed, hogy folytassuk-e és hogyan. Hát persze, hogy folytassuk! Nem 

állhatunk meg! Az Egyesült Világ Hete ugyan egy hétig tart, de az egyesült világért mindig 

dolgoznunk kell. Ezért azt szeretném, hogy az Egyesült Világ Hetének ötletét alakítsuk át az 

http://www.cittanuova.it/
mailto:teens@cittanuova.it
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„Egyesült Világ Jelen Pillanatává”, tehát minden jelen pillanatban éljünk és dolgozzunk az 

egyesült világért.  

És mi ösztönöz erre? A szeretet. A szeretet ösztönzött, és ez kell, hogy ösztönözzön 

továbbra is. Ez segít, hogy gondoskodjunk másokról, a teremtett világról, a környezetünkben 

lévő szükségletekről. És mi ad erőt ehhez a munkához? Megtapasztaltuk: az erő az 

egységünkből jön és jött, tehát az egység ereje késztet és tesz képessé arra, hogy meglássuk 

és magunkra vegyük a szenvedéseket, sírjunk a sírókkal, ugyanakkor tanúságot tegyünk az 

örömről. Ebből az elhangzott tapasztalatsorozatból azt láttuk, hogy voltak könnyek is, voltak 

nehézségek is, de főként nagy-nagy öröm.  

Természetesen, évente egyszer tartani fogunk Egyesült Világ Hetét, Run for Unity-t, és 

ezek alkamat adnak, hogy bemutassuk mindenkinek ezt a valóságot. De nem csak, hogy egész 

évben élnünk kell, hanem egész évben itt van az Egyesült Világ Projekt, hogy részesítsük 

egymást minden tapasztalatban, minden kezdeményezésben, amit teszünk, minden felmerülő 

ötletben, és hálót építsünk ki. Tehát, feltétlenül folytatnunk kell!  

Aztán azt is látjuk, hogy ez a mindnyájunkat érintő válság – mondhatni - arra is alkalmat 

ad, hogy legyőzzük a szűk látókörünket és megnyíljunk az egész emberiséget felölelő 

horizontok felé. Tehát, valóban az emberiségért élünk, és ezért is itt a központban alakítunk 

egy bizottságot, hogy is mondjam, egy válságbizottságot, hogy az egység szemszögéből 

kiindulva tekintsen a világszerte uralkodó krízisre, és olyan kezdeményezéseket mozdítson elő, 

támogasson és terjesszen, melyeket a Műben élünk. Ez nagyon fontos, új, és azt szeretnénk, 

hogy az egész világ érdekében történjen.  

Ugyanakkor és ugyanezzel a céllal az egész Műben világszerte a javak rendkívüli 

közösségét indítjuk el, és erre a célja bankszámlát is nyitunk, hogy ebben a folytonos adásban 

és kapásban támogatni tudja a kezdeményezéseket, és a zónákban és a központban, a világon 

bárhol végbe vitt minden apró szeretet-cselekedetünknek az egység, az egyetemesség 

dimenzióját nyújthassa, amit csak a Mű egysége nyújthat. Tehát, ehhez a bizottsághoz futhat 

be minden szükséglet, és innen indulhat ki a segítség mindenki számára. Ez a rendkívüli 

vagyonközösség a Mű egészét szolgálja az egész világon, hogy jelen lehessen mindenki 

számára.  

Tehát, ez a két eszköz is segítségünkre lesz, hogy élni tudjuk az egész Mű egységét. 

Szívből ölellek benneteket, virtuálisan átölelem az egész világot, mindnyájatokat, akik láttok, 

hallgattok engem, és ezzel az öleléssel kívánok mindenkinek jó folytatást az egyesült világ és 

a béke építésében, mert a béke építésének idejében vagyunk, itt a pillanat! És számunkra ez 

főként az egységet jelenti. Sziasztok!  

Gloria: Köszönjük, Emmaus! Folytassuk szeretettel és örömmel.  

Emmaus: Igen, és egységben!  

 

 

10. ZÁRÓ ÜDVÖZLET 
 

Paolo: Itt vagyunk, a végéhez értünk. A világ minden zugába betekintettünk, hogy 

megnézzük, mit is jelent ez a #InTimeForPeace.  
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Aline (portugál): Ez a keresés tovább folytatódik a hét folyamán, több mint 250 online 

eseményünk lesz több mint 70 városban. A részleteket megtaláljátok a képernyőn látható 

weboldalon: www.unitedworldproject.org/uww .  

 Tartsatok velünk, hívjátok meg a barátaitokat is, és folytassuk tovább a beszélgetést. 

 Conleth (angol): De nem elég, hogy csak hallgassuk ezeket a tapasztalatokat és nem 

csináljunk semmit.  

 Gloria (angol): Láttuk, hogy ha az #InTimeForPeace olyan dolog, amit élni kell.  

 Laxman (angol): Minden helyi közösségben fel kell gyűrni az ingujjunkat.  

 Lydia (angol): A világ minden szegletében.  

 Anita (spanyol): Hogy válaszolni tudjunk az igazságtalanságra és az egyenlőtlenségre.  

 Arnaud (francia): És az emberi jogok védelméért dolgozzunk.  

 Facundo (spanyol): Szolidáris és gondoskodó közösségeket alkossunk.  

 Pascale (arab): Ma indítsuk is el az aláírásgyűjtést. 

 Ezequiel (angol): Hogy megszűnjön az embargó, mely kárt tesz a szíriai népben.  

 Liz (angol): De ez csak a kezdet. 

 Aline (portugál): Ahhoz, hogy időben legyünk a békéért, másra van szükség.  

(Az #InTimeForPeace léthez többre, másra van szükség.) 

 Paolo: És mi kész vagyunk erre a kihívásra, kész vagyunk, hogy most elkezdjük…  

 Ne felejtsétek el aláírni az embargó feloldását, és látogassatok el a 

www.unitedworldproject.org/uww honlapra, hogy tájékozódni tudjatok a következő hét 

minden eseményéről.  

 Találkozunk a következő kollegamentón, június 13-án, szombaton.  

Mind: Ciao!! 


