
Bir Barış Bildirisi     

Dindar arkadaşlar grubu (Quakers) adıyla anılan bizler, en baştan beri ve ruhani köklerimizden 
itibaren çatışmaları çözmek ve barışa ulaşmak için şiddet kullanmamayı seçmiş bulunuyoruz. 
Bizler her insanda tanrıyı görüyor, bu yüzden kimseyi öldürmüyor ve öldürülmesini 
desteklemiyoruz. 

Barışçıl çözümler aramak için gücümüzü ve yaratıcı enerjimizi kullanırsak, inanıyoruz ki şiddet dışı 
yollarla her çatışma çözülebilir. Kendi deneyimlerimizden biliyoruz ki, ilahi yol göstericinin 
yolundan gidersek, onun yardımıyla, ihtilaflı konular çözülebilir. Daha önce göremediğimiz yollar 
sessizliğin içinde önümüzde açılabilir. 

Bizim hiçbir düşmanımız yok. İnanıyoruz ki her insan değişme potansiyeline sahiptir. Barış için 
yola çıkmanın kendimizi riske etmeyi, korkularımızın üstesinden gelmeyi ve sınırları geçmeyi 
gerektireceğini biliyoruz. Terörle savaş ve “önleyici savaş” olarak ilan edilmiş bu dönemde biz 
savaşta değiliz.        

Şiddeti reddetme aktif bir eylemdir. Bu eylem taraflarla karşılıklı görüşmeyi, haksız bir otorite 
karşısında direnmeyi, kanunlar için sabırla çalışmayı da içine alır.  Erken müdahaleler bu metodun 
başarısı için daha etkili olacaktır. Düşmanlıklar açıkça ortaya çıkmadan önce köklerinde ön yargı, 
taassup, ekonomik eşitsizlik, kaynakların tek yönlü kullanılması ve diğer haksızlıkların varlığı tespit 
edilebilir ve bir çatışma vücut bulmadan önce gerekli önlemler alınabilir. Muhtemel çatışmaları 
önlemek, ilişkileri yeniden gözden geçirmek ve alt yapıyı hazırlamakla mümkün olabilir.         

Şiddet karşıtlığı çoğu zaman kısa vadede adaleti sağlayamaz ve savaşlarda olduğu gibi pek çok 
masum insan acı çekebilir. Çatışmalar son bulana kadar fark edilmese de, şiddet dışı yollar daima 
daha başarılı olur. Afrikada, Büyük Göller bölgesinde, ırk kıyımlarını başlatanları ve sağ kalanları 
bir araya getirerek sabırla sürdürülen düzinelerce workshop'ın Ruanda ve Burundi halkında tekrar 
şiddet çatışmalarının çıkmasını önlediğini o kişilerin artık farklı insanlar  olduğunu düşünebiliriz. 

Modern savaşlar masum kurbanlara “dolaylı zararlar”la acılar verirken, halkın yaşamını sürdürdüğü 
alt yapı bozulmakta, sızan uranyum ve diğerleri ile çevre zehirlenmekte, mayınlanmış toprağın 
tarım alanına dönmesi çok uzun zaman almaktadır. Bütün bunlardan da önemlisi, savaş insanlara 
öldüren olma eğitimi vererek, zarar gören ve zarar veren üzerinde derin psikolojik yaralara yol 
açmaktadır. Güven duygusunu temelden kaldırarak ilişkileri onmaz bir şekilde bozmaktadır. 
Savaşsız bir dünyadan bahsetmek, safça bir hayal gibi görünebilir. 

Bizden önceki  nesiller köleliğin kaldırılması için uğraşırken bu gayretleri alay konusu edilmişti. 
Onlar önce kendi toplumumuzda, sonrada ülkemizde ve bütün dünyada bunu başardılar. Buna 
benzer şekilde bizler hayatımızın her cephesinde; aile ilişkilerimizde, topluluklarımızda, toprakla 
ilişkimizde, dış politikamızda şiddetin kökünü kazımaya kararlıyız. Hedefimiz tanrının barışını bu 
günün dünyasına getirmektir  
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