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A Bokor Közösség képviselete június közepén állásfoglalást készített a honvédelemre vonatkozó sarkalatos törvény
tervezetével kapcsolatban, és azt eljuttatta az illetékeseknek. A személyre szóló leveleket (Orbán Viktor, Kövér László és
az országgyûlési képviselõk) személyesen adtuk le az Országház levélátadójában, illetve a honvédelmi miniszternek
(Hende Csaba) a Honvédelmi Minisztérium postázójában. Minden levélrõl aláírt, lepecsételt átvételi elismervényt kaptunk. Az állásfoglalást elektronikus levélben eljuttattuk az MTI-nek és a fontosabb médiumoknak is. Tudjuk, hogy nem
sok esély van a törvénykezés befolyásolására, de nem is ez volt az elsõdleges célunk, hanem magunk akartunk megerõsödni jézusi elkötelezettségünkben és az erõszakmentesség melletti kiállásban.
A szerk.

Állásfoglalás
Tisztelt Országgyûlési Képviselõk!
Az Országgyûlés a közeljövõben tárgyalja a honvédelemre vonatkozó sarkalatos törvény tervezetét.
A törvénytervezet az eddigi polgári szolgálat helyett
fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését tartalmazza.
Mi, a Bokor közösség képviselõi, szeretnénk kifejezni azt a meggyõzõdésünket, hogy az ember elleni
erõszak minden formája emberellenes, számunkra
ellentétben áll a Tízparancsolat „Ne ölj!” parancsával, és ellentétben áll a jézusi, mindenkire – még az
ellenségre is – kiterjedõ legfõbb parancs, a „szeretetparancs” követelményével.
A Bokor Közösség – amelyet Bulányi György piarista szerzetes hívott létre – arra törekszik, hogy a jézusi erõszakmentes szeretet útját járja. Mint a történelemben a világi és vallási közösségek tagjai közül
számosan, a múlt rendszerben közülünk is sokan

megtagadták a katonai szolgálatot, nem voltak hajlandók semmiféle fegyveres testület szolgálatába állni, s ezért a meggyõzõdésükért több évi börtönbüntetést is vállaltak.
Családunkat, népünket, hazánkat készek vagyunk
az erõszakmentes civil szolgálat bármilyen formájával szolgálni, azonban a katonai szolgálat minden
(fegyveres és fegyvertelen) formáját elvetjük, békében és háborúban, az ún. megelõzõ védelmi helyzetben vagy rendkívüli állapot idején is.
Meggyõzõdésünk, hogy a lelkiismereti okból történõ katonaság-megtagadás emberi jog, így ennek érvényesülését egy demokratikus társadalomban minden körülmények között szavatolni kell.
Kinyilvánítjuk, hogy helytelenítünk minden olyan
törvénykezést, amely az erõszakmentesség és a lelkiismereti szabadság jogának korlátozására irányul.
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