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Tanulmány

A mi nevünkben ne!
Erkölcsi állásfoglalás
Ne en ged jük odá ig fa jul ni a dol go kat,
hogy azt mond has sák: az Egye sült Álla mok ban élõ em be rek tét le nek ma radtak, ami kor kor má nyuk kor lát lan há borút hir de tett, és szi go rú el nyo mó in tézkedéseket vezetett be. Ennek a
nyi lat ko zat nak az alá írói fel szó lít ják az
USA népét, hogy álljanak ellen a
(2001. szep tem ber 11. óta tar tó) po li tiká nak, mi vel az ko moly ve szélyt je lent
a vi lág né pes sé ge szá má ra.
Hisszük, hogy a népeknek és ál lamoknak jo guk van sor su kat sa ját fe lelõs sé gük re meg ha tá roz ni – még pe dig a
hatalmas államok minden katonai
kény sze ré tõl sza ba don. Hisszük to vábbá, hogy mind azon sze mé lyek nek, akiket az Egye sült Ál la mok kor má nya letar tóz tat vagy bí ró ság elé ál lít, ugyanolyan jo guk van tisztességes perre,
mint bár ki más nak. Hisszük, hogy kérdéseket kell fel ten ni, kri ti kát kell gyakorolni és az eltérõ véleményeket ki
kell fe jez ni. Az a fel fo gá sunk, hogy a
szabad véleménynyilvánítás értéke
foly to nos ve szély ben van, és ezért meg
kell vé del mez ni.
Hisszük, hogy azoknak az em be reknek, akik nek van lel ki is me ret ük, fe le lõsnek kell érezniük magukat azért, amit
kormányuk tesz. Eleve ellene kell sze gülnünk annak az igazságtalanságnak,
amit nevünkben követnek el. Ebben az
ér te lem ben fel leb be zünk min den ame rikaihoz, és kérjük, hogy ÁLLJON EL LEN annak a háborúnak és el nyo másnak, ame lyet a Bush-kor mány zat sza badított rá a világra, és fog még ezután
rászabadítani. Mindez igazságtalan, er kölcstelen és törvénytelen. Mi el ha tároztuk, hogy az emberek oldalára ál lunk, bár hol él je nek is a vi lág ban.
Mi is megrettenve követtük 2001.
szep tem ber 11-e fé lel me tes ese mé nyeit, mi is meggyászoltuk az ár tat lan ezrek halálát, és csak fejünket ráztuk a
csak nem hi he tet len pusz tí tás hor ror-képei lát tán – még ha köz ben ön kén te lenül azokra a képekre is gondoltunk,
amelyek Bagdadból, Pa nama Citybõl
vagy – egy nemzedékkel korábban –
Vietnamból ju tottak el hozzánk. Más
amerikaiak millióihoz ha son ló an mi is
fájdalommal telve kérdeztük: Hogyan
tör tén he tett meg ilyes mi? De alig kezdõdhetett meg a gyász, amikor or szágunk legfõbb vezetõi már szabadjára
en ged ték a bosszú szel le mét. Föl vá zolták a „jó kontra rossz” leegyszerûsítõ
üzenetét, és elterjesztették az éppoly
for té lyos, mint meg fé lem lí tett hír köz lõ
esz kö zök ré vén. Azt mond ták ne künk,
áru lás sal ha tá ros, ha meg kér dez zük, mi
volt ezeknek a rettenetes ese mé nyeknek az oka. Egyszerûen meg ál la pí tották: Nin cse nek jo gos erkölcsi vagy poli ti kai ter mé sze tû kér dé sek. Azt mond-

ták: Az egyetlen lehetséges válasz a
há bo rú ki fe lé, s az el nyo más be fe lé.
A Bush-kormányzat valamennyiünk
nevében – gyakorlatilag kongresszusi
el len sza va zat nél kül – meg tá mad ta Afganisztánt. De nemcsak ezt tette, ha nem fel is ha tal maz ta ön ma gát és szövetségeseit, hogy bárhol és bármikor
ka to na i lag be avat koz za nak. En nek brutális következményeit mindenütt lát hatjuk – a Fülöp-szigeteken épp úgy,
mint Palesztinában, ahol az izraeliek
pán cé lo sai vagy bul dó ze rei a ha lál és a
pusz tí tás ös vé nye it húz zák meg. Most
pe dig az USA-kor mány zat „vég sõ hábo rú ra” ké szül fel Irak el len – az el len
az or szág el len, amely nek vég sõ so ron
semmi köze sincs a szeptember 11-i
hor ror hoz. Mi lyen vi lág lesz az, amelyben az USA kormányának gya kor la tilag biankó felhatalmazása van arra,
hogy ott dob jon le bom bá kat, ott ves se
be ka to nai kom man dó it vagy oda csempéssze be gyil ko sa it, ahol csak akar ja?
Az USA-kor mány zat a mi ne vünk ben
kétosztályos rendszert vezetett be saját
országunkban: vannak olyan emberek,
akik szá má ra leg alább is el mé le ti leg el ismerik a jogrendszerünkben meg fo galmazott alapvetõ jogokat, és vannak
olya nok, aki ket – úgy lát szik – sem milyen jog nem illet meg. A kormányzat
több mint ezer be ván do rol tat tar tóz ta tott
le – és azóta titkos helyen tartja fogva
õket, meghatározatlan idõre. Százakat
toloncoltak ki, és további százak síny lõd nek vál to zat la nul bör tö nök ben.
Ez arra em lékeztet, amikor a II. vi lágháború alatt hírhedt in ter ná ló tá borok ba te rel ték a ja pán szár ma zá sú ameri ka i a kat. Év ti ze dek óta elõ ször for dul
elõ, hogy a be ván dor lás so rán is mét kiszûrnek bizonyos nemzetiségeket, és
kü lön el bá nás ban ré sze sí tik õket.
A kor mány zat a mi ne vünk ben az elnyo más lep lét te rí tet te a tár sa da lom ra.
Az el té rõ vé le mé nyû mû vé szek, ér telmiségiek, professzorok meg ta pasz talják, hogy nézeteiket hamisan köz lik,
vagy ellenségesen lépnek fel azokkal
szem ben, vagy ép pen ség gel tel je sen elnyomják azokat. Az ún. hazafias tör vény igen messzi re nyú ló fel ha tal ma záso kat ad a rend õr ség nek a ház ku ta tá sokat és letartóztatásokat illetõen. Ha
egy ál ta lán el len õr zi va la ki a rend õr séget, ak kor csu pán tit kos bi zott sá gok.
A végrehajtó hatalom a mi ne vünkben las san, de biz to san olyan fel ada tokat és funkciókat ragadott magához,
amelyek tu lajdonképpen a többi kor mányzati ág területére tartoznak. A
vég re haj tó ha ta lom pa ran csá ra ka to nai
bí ró sá go kat ál lí tot tak föl – olyan ka tonai bíróságokat, ahol korlátozott bi zonyí tá si kö te le zett ség van ér vény ben, illet ve a vád lot tak nak nincs jo guk ah hoz,
hogy nor má lis bí ró sá gok hoz fel leb bez-

zenek. Az el nök egyetlen tollvonására
bármely cso por to su lást terroristának
nyilváníthatnak.
Komolyan kell vennünk országunk
leg fõbb ka to nai ve ze tõ it, ami kor olyan
há bo rú ról be szél nek, amely egy egész
ge ne rá ci ón át zaj lik majd – és ami kor új
belpolitikáról beszélnek. Hiszen idõ közben nyíl tan imperialista po litikát
kezd tünk foly tat ni ki fe lé, be fe lé pe dig
olyan politikát, amelynek az a célja,
hogy korlátozza a jogokat. Az utóbbi
hónapok eseményei halálos görbét ír nak le – ezt vég re fel kell fog nunk, és
meg fe le lõ el len ál lást kell ta nú sí ta nunk.
Mert túl sá go san is gyak ran for dult elõ,
hogy em be rek ad dig vár tak, amíg már
túl ké sõ volt a ha té kony el len ál lás hoz.
Bush el nök ki je len tet te: Vagy ve lünk
vagytok, vagy ellenünk. Mi azt fe leljük: Vé de ke zünk az el len, hogy Ön jogta la nul az egész ame ri kai nép ne vé ben
me ré szel be szél ni. Nem fo gunk le monda ni ar ról a jo gunk ról, hogy kér dé se ket
te gyünk fel, és nem mon dunk le a lel kiis me re tünk rõl – még az Ön biz ton sággal kapcsolatos, üres ígéretei kedvéért
sem. NEMET MONDUNK A MAGUNK NEVÉBEN! Meg tagadjuk,
hogy bár mi kö zünk is le gyen ezek hez a
há bo rúk hoz, és vissza uta sí tunk min den
olyan feltételezést, hogy ezeket a mi
nevünkben és érdekeinkben is foly tatják. El len ke zõ leg, min de nütt a vi lág ban
ke zün ket nyújt juk azok nak, akik et tõl a
po li ti ká tól szen ved nek. Szo li da ri tá sunkat szavakkal és tet tek kel is ki fog juk
fejezni.
Minden amerikait arra hívunk fel,
hogy fogjon össze, és nézzen szembe
ez zel a ki hí vás sal. Üd vö zöl jük és tá mogat juk a je len le gi til ta ko zást és a kri tikus kér dé se ket – jól le het na gyon is tudatában vagyunk annak, hogy sokkal
több re lesz szük ség ah hoz, hogy va lóban megállítsuk ezt a vérszomjas bál ványt. Azok nak az iz ra e li tar ta lé ko soknak a pél dá ja ösz tö nöz és lel ke sít minket, akik nagy sze mé lyes koc ká za tok ra
ké szen ki je len tet ték, „van ha tár”, és következetesen megtagadják, hogy hoz zátegyék a maguk ré szét a Jordántól
nyu gat ra fek võ te rü le tek és Gá za megszállásához.
Hivatkozunk az Egyesült Államok
tör té nel mé re, amely sok pél dát is mer az
el len ál lás ra és a lelkiismereti döntésre
– kezdve azokkal, akik föllázadtak a
rabszolgaság ellen, egészen azokig,
akik küz döt tek a vi et na mi há bo rú el len,
akár úgy, hogy nem en ge del mes ked tek
a pa ran csok nak, akár úgy, hogy meg tagad ták a ka to nai szol gá la tot, vagy szoli dá ri san az azt meg ta ga dók mel lé álltak. Ne en ged jük meg te hát, hogy a külvilág kétségbeessék hallgatásunk és
passzi vitásunk mi att. Ehe lyett fo gad juk
meg: Küz de ni fo gunk a há bo rú és az elnyo más gé pe ze te el le ne, és má so kat is
fel szó lí tunk ar ra, hogy min den ere jé vel
meg ál lít sák azt!
Ez a felhívás a New York Times
2002. szep tem ber 19-i szá má ban je lent
meg, és sok be fo lyá sos sze mé lyi ség ír ta
alá; címük: Not In Our Name, 158
Church Street, PMB 9, New York, NY
10007-2204; www.nion.us.

