
hogy nagyon nehéz a megfelelő infor
mációkat beszerezni, nehéz e kérdés
ben biztosan ítélkezni és nehéz megfe
lelő megoldást is találni. Ugyanakkor
senki sem mentheti föl magát a nyil
vánvaló felelősség következményei alól.
Nem fogadnatjuk el, hogy a népek fegy
vereket csereberélnek akkor, amikor
voltaképpen az lenne a feladatuk, hogy
közösen alakí tsák a világot.

A találkozó résztvevőinek egy része
úgy véli, hogy ha már a fegyverek vá
sárlása elkerülhetetlen, akkor a latin
amerikai államoknak érdekükben áll,
hogy Európában vásároljanak. Ilymó
don meg tudják ugyanis íngatní az
észak-amerikai elnyomást, amely jelen
tős mértékben alapul a latin-amerikai
fegyveres erők homogenízálásán (az
azonos fegyverek, az azonos szernélyí
kiképzés és mindkettőnek felhasználása
révén), továbbá azon a körülmérJen,
hogy az Egyesült Allamoknak, ha egye
düli fegyverszállítók, megvan a lehető

ségük, hogy gyengítsek azoknak a rend
szereknek katonai potenciálját, amelyek
szembefordulnak velük és erősítsék a
velük szövetségesekét. Másoknak vi
szont az a véleménye, hogy az európai
nemzetek magatartása egy olyan op
portunista kereskedői szellemről ta
núskodik, amely csak azt nézi, hogy el
adja azt, ami eladható és annak, aki
meg tudja vásárolni. Viszont a fölsza
badulásnak és a békének semmiféle vi
lágstratégiája nem indokolja az ilyen
fajta szélsőségesen nacionalista keres
kedői gyakorlatot. Ennek a gyakorlat
nak folytatása mindenen túl azzal a
kockázattal is jár, hogy hamarosan
visszafordíthatatlan helyzetet teremt.
Tény ugyanis, hogya munkaerők tel
jes foglalkoztatottsága, a külkereske
delem egyensúlya, a technológia fejlő-

dése és azoknak az iparágaknak to
vábbfejlesztése, amelyek a fegyverke
zési ipar számára dolgoznak, Európa
bízonyos országaiban egyre fokozottabb
mértékben függ a fegyverek eladásá
tól. A harmadik világ helyi háborúi
ilyen módon az iparilag legfejlettebb
nemzetek számára a jólét legfőbb forrá
sává lesznek.

Azok a személyek és csoportok, akik
Fribourgban összejöttek, éppen ezért
sürgető felhívással fordulnak mínda
zokhoz, akik gondolkodni és cseleked
ni képesek annak érdekében, hogy ez
az állapot megszűnjék és különöskép-
pen azokhoz az észak-amerikaiakhoz,
akik elkötelezték magukat az észak-
amerikai elnyomás elleni harchoz.

Az értekezlet résztvevői elhatározták,
hogy továbbra is közösen dolgoznak,
mert tudatában vannak a ténynek, hogy
a megoldás nem jöhet egyetlen ország
ból, de még egyetlen kontinensről sem.
Egyeztetni fogják a fegyverkereskede
lemrnel kapcsolatos adatokat és elem
zéseíket, és ezeket egy munkadosszié
ban gyűjtik össze, amely alapjául szol
gálhat majd egy· ilyen tárgyú nemzet
közi értekezletnek."

Ezt a nyilatkozatot huszonhárom eu
rópai, illetve dél-amerikai folyóirat ne
vében írták alá az értekezlet résztve
vői. A folyóiratok találkozóján a fegy
verkezésen kívül még szó esett a tö
megkommunikációs eszközökről is, kü
Iönös tekintettel Latin-Amerika sajátos
helyzetére. valamint Latin-Amerika
egyházának és népeinek függő hely
zetére. Mezszövegezésre került még egy
rövid levél is. amelyet a találkozó
résztvevői az október elején Rómában
összeült szinodushoz intéztek. és arnelv
nek szövegét múlt számunkban közöl
tük.

DOROMBY KAROLY

Egy ortodox püspök - így meséli el L e s z k o v, a neves orosz író - nagyon
szomorkodott amiatt, hogy missziós próbálkozásai a szibériai buddhisták és láma
tisztelők között sikertelenül jártak. Egy bölcs szerzetes azonban így vigasztalta meg:
"Lásd te így nézed a dolgokat és mérgelődsz. Én viszont inkább örvendek ennek.
Ogy gondolom, eminenciás uram, hogy mindnyájan ugyanabba a vendégségbe igyek
szünk. Minket mind a kettőnket megkereszteltek, és ez jól is van' így, mert ezáltal
belépőjegyet is kaptunk az ünnepi lakomára. Igyekszünk is oda és tudjuk, hogy a
meghívottak közé tartozunk, hiszen megvan a jegyünk. Egyszene csak azt látjuk
azonban, hogy egy emberke jön mellettünk és ő is oda tart, noha nincs jegye. Azt
gondoljuk: Micsoda ostoba fickó! Hiszen semmi értelme sincs annak, hogy oda
menjen, egyáltalán be sem fogják ereszteni. Ha odaérkezik. elkergetik őt a kapu
őrök. Amikor pedig megérke:oünk, azt látjuk: a kapuőrök valóban elkergetik, hi
szen nincs belépőjegye. A házigazda azonban látja ezt és megpa'rancsolja, hogll
engedjék be ezt az emberkét, és azt mondja: »Nem olyan nagy baj, hogy nincs
celépőjegye, ismerem én anélkül is. Gyere barátom, és lépj be!« És azután beve
zeti őt, és lám talán még nagyobb megbecsülésben is részesíti, mint némelyeket,
akik jeggye l a zsebükben érkeztek."
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