
Levél George W. Bush-hoz,
az Amerikai Egyesült Államok Elnökéhez

Mi, a magyarországi Bokor Közösség képviselete,
nyílt levéllel fordulunk Önhöz a történelemnek ebben a
sorsdöntõ órájában.

Ön a New York-i és washingtoni öngyilkos támadások
áldozatai miatt fájdalmat, a nagy világhatalom megszé-
gyenítése miatt gyûlöletet érezhet most. Minden katonai
szakértõ és óriási tömegek azt tanácsolják most Önnek,
hogy álljon bosszút. Mindegy, hogy kin vagy kiken, de
vegyen elégtételt, és vegye el népe szégyenét.

Szeretnénk idézni Önnek Lev Tolsztojt, a Háború és
béke íróját. Õ annak idején levelet írt III. Sándorhoz, a
meggyilkolt II. Sándor cár fiához: „Ha nem bocsát meg,
és kivégezteti a bûnösöket, ezzel azt cselekszi, hogy a
százak közül kiemel hármat-négyet, de az erõszak erõ-
szakot szül, s a három-négy helyére harminc-negyven
lép, ön pedig eljátszotta azt a szerepet, amely értékesebb
egy évszázadnál – azt a percet, amikor teljesíthette volna
Isten akaratát, és nem teljesítette, ezzel örökre maga
után hagyva azt az útelágazást, ahol még választhatta
volna a jót a rossz helyett...” (1881. március)

Ön most a harmadik évezred kezdetén szintén útelága-
zás elõtt áll. Vagy bosszút áll, vagy megbocsát. Rendel-
kezésére áll a háború forgatókönyve, amely a „szemet
szemért, fogat fogért” erkölcsére épül, s amelynek útját
végig a történelmen hullahegyek jelzik. Választhatná a
béke forgatókönyvét is, amely mindmáig várat magára.
Ön keresztény, vagyis ismeri Jézust. Jézus elvetette az
önvédelemre és igazságosztásra jogosító erkölcsöt. A
bûnösöket, az ellenséget nem gyûlölni kell, hanem sze-
retni, mert a szeretettõl, és nem a gyûlölettõl lehet jobbá
a bûnös. Most történelmi útelágazás elõtt áll a világ. Ha
ön katona-politikusaira és fegyvergyárosaira hallgat,
végveszélybe viheti a világot. Hallgasson a civil Jézus-
ra! Próbálja ki azt, amit egyetlen államelnök sem próbált
ki a történelemben. Egy egész kultúrát kellene megvál-

toztatni olyanná, amelyben nincs erõszakos önvédelem
és erõszakos igazságtevés. Meg kellene hirdetnie az
erõszakmentes szeretet kultúráját, a „Ha megdobnak kõ-
vel, dobd vissza kenyérrel!” erkölcsét. Itt a történelmi
perc, ne hagyja ki! Ne induljon el a bosszú, az igazságte-
vés tévútján, hanem lépjen bátran a magasabb erkölcs, a
szelídség útjára.

Amerikát szimbolikusan érte a támadás, amikor a gaz-
dasági és a katonai központot támadták, és a hírek sze-
rint a hatalmi központot is támadni akarták. A terroristák
irányítói nyilván irigylik Amerika gazdagságát, erejét,
hatalmát, de lehet ez a szegény, elnyomott és kiszolgál-
tatott népek üzenete is. Hirdesse meg az éhezõk megete-
tését, a kiszolgáltatott népek erõszakmentes védelmét és
az emberi jogok tiszteletben tartását! Kezdjen tárgyalá-
sokat a harmadik világ népeinek vezetõivel. Egyoldalú-
an mondjon le a fegyverekrõl, teljes erõvel védje a kör-
nyezetet, és minden erejével támogassa az új kultúra
terjedését a világban.

Itt a sorsdöntõ pillanat! Amerika és Ön mutasson pél-
dát a világnak! Különben Ön is, mint III. Sándor el-
játssza azt a történelmi percet, ami többet jelent egy év-
ezrednél.

Hasonló, erõszakmentes megoldást kérõ levéllel for-
dultunk Oszama bin Ladenhez és az al-Kaida szervezet
vezetõihez.
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A neoliberális ideológia – amely elõször reaganizmusként és thatcheriz-
musként vált ismertté – azt állítja magáról, hogy leépíti a központi szabályo-
zást, azaz mentesíti a piacot a bürokráciától, megszabadítván azt az állami
beavatkozásoktól. Ám ez csupán az állam jóléti irányultságú beavatkozásai-
nak leépítésére vonatkozik! Ez az állam növeli beavatkozásait a tõke javára:
a nagy monopóliumokat támogatja. A terrorizmus elleni harc ürügyén az ál-
lam növekvõ mértékben válik biztonsági állammá, amely az új információs
technikák segítségével az emberek hézagtalan szemmel tartására törekszik.
Az Európai Unió belsõ piaca csak erõsíteni fogja ezt...

Ulrich Duchrow

(Részlet a szerzõ Lehetséges az igazságosság? Európa a világrendszerben, 1492–1992 c.
könyvébõl, amely 1991-ben íródott, és 1993-ban jelent meg magyarul Székesfehérváron, a
Gaja Egyesület kiadásában. Kiemelések a szerkesztõtõl.)
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Nyílt levél Oszama bin Ladenhez
és az al-Kaida szervezet vezetõihez

Mi, a magyarországi Bokor Közösség képviselete,
nyílt levéllel fordulunk Önökhöz a történelemnek eb-
ben a sorsdöntõ pillanatában. Nyílt levelet kell írnunk,
mert Önök nem vállalják a nyilvánosságot, nem népük
élén járnak, hanem elrejtõzve másokat küldenek a ha-
lálba.

A szeptember 11-i, az Amerikai Egyesült Államok el-
len elkövetett akcióik mély felháborodással töltöttek el
bennünket.

Megértjük, ha igazságtalannak tartják a világ jelenle-
gi berendezkedését, ha egyenlõséget akarnak a világ
keleti és nyugati, északi és déli részén élõ népek számá-
ra. Megértjük, ha meg akarnak szüntetni minden hátrá-
nyos megkülönböztetést, legyen az gazdasági, faji vagy
vallási alapú.

De ennek nem ártatlan emberek ezreinek meggyilko-
lása és ártatlan emberek tíz- és százezreinek háborúba
rántása a módja. Hiszen ezzel éppen a különbségek és a
megkülönböztetések nõnek. A kölcsönös gyûlölködés
csak egyre távolabb visz az egyenlõségtõl.

Ha valóban népeiknek, a muszlim világnak kívánnak
segíteni, váljanak azok gyûlöletmentes, erõszakmentes
szószólóivá. Vessék el az erõszakot, amire tapasztalat-
ból tudhatják, mindig erõszak, kiéheztetés, földönfutó-
vá válás, vérontás a válasz. Üljenek tárgyalóasztalhoz a
világ vezetõivel, hogy népeikért, a Föld valamennyi
gyermekéért érzett felelõsséggel gondolkodjanak azon,
hogyan juthat megkülönböztetés nélkül mindenkinek
kenyér, tiszta víz, biztonságos otthon, iskoláztatás.

Ha ezt meg tudják tenni, valóban történelmi fordula-
tot indítanak el. Különben csak a gyûlölet és a tömeg-
gyilkosságok eszkalációjához járultak hozzá.

Hasonló, erõszakmentes megoldást sürgetõ levelet ír-
tunk az Egyesült Államok elnökének.

Budapest, 2001. szeptember 20.
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