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FAFCE 2022 tavaszi közgyűlési határozat 

(Vác, 2022. május 6.) 

 

A CSALÁDOK ÉS A CSALÁDEGYESÜLETEK A BÉKE ELSŐDLEGES ÉPÍTŐI 

 

Felidézve a FAFCE 2021. május 13-án kelt, „A család: A magányosság ellenszere, túl a 

járványon" című határozatát, melyben nagy hangsúlyt kap a család egység- és béketeremtő 

erejének fontossága; 

Felidézve a FAFCE "A család Európa demokratikus és demográfiai jövője" című, 2021-es 

elnökségi állásfoglalását, amely szerint "a generációk és a családok közötti szolidaritás az első 

olyan példa, amelyből a politikai szereplők tanulhatnak"; 

Emlékezve a FAFCE „Felhívás a békéért Ukrajnában” című sajtóközleményére, melyben a 

FAFCE kifejezi „teljes szolidaritását a háború terhét viselő valamennyi családdal.”; 

Emlékezve a FAFCE „Egyesülve Mária Szeplőtelen Szívével” című sajtóközleményére, 

melyben kiemeli, hogy az ima a béke első számú eszköze, mi is „Mária Szeplőtelen Szívének 

ajánljuk magunkat, egyesülve az emberiség, és különösen Oroszország és Ukrajna ünnepélyes 

felajánlásával”; 

 

A FAFCE emlékeztet arra, hogy a család mindig  az a hely volt, ahol a szabadság, a 

demokrácia és a szolidaritás a háború és a totalitarizmus idején is megmaradt. Az anyák és 

apák, függetlenül nemzetiségüktől, nem akarnak háborút. A család a béke iskolája. 

  

Ezért: 

  

1.    A FAFCE Ferenc pápával együtt felemeli szavát az Ukrajnában zajló „elfogadhatatlan 

fegyveres agresszióval”, valamint „a gyermekek barbár megölésével” szemben.    

Békét kíván Ukrajnának, amelyet „belerángattak” a háborúba, és amelyet már próbára tett a 

kegyetlen és értelmetlen háború erőszakos pusztítása;  

2.    Hangsúlyozza, hogy sok család szenved az Ukrajnát sújtó jelenlegi agresszió miatt, és 

kifejezi legmélyebb szolidaritását  valamennyi ukrajnai családdal, akiket ez a háború és annak 

minden szörnyű következménye a leginkább érint; 

3.     Emlékeztet a családok szerepére, amelyekben az emberek megtanulnak közösségben élni 

az együttműködés, a szolidaritás, a megbocsátás, a generációk közötti kapcsolatok, a 

kölcsönös szeretet és tisztelet révén; 

4.    Hangsúlyozza, hogy a családi értékeket, a hitet és a vallást soha nem szabad a halál 

eszközeként használni, és hogy a keresztény közösségeknek egyesülniük kell a háború és az 

Ukrajnában zajló fegyveres agresszió határozott elítélése érdekében; 

5.    Megismétli felhívását, hogy támogatja a családokat helyben segítő nem kormányzati 

szervezeteket és helyi egyházakat, többek között a FAFCE Ukrajnának továbbított 

adományain keresztül; 

6.    Aggodalmát fejezi amiatt, hogy ne csak a háború elől menekülő nők és gyermekek 

támogatását tartsák szem előtt, hanem  az országban maradt családokét is, biztosítva számukra 

minden szükséges segítséget és védelmet. Ezzel egy időben bátorságot és reményt adva 

biztosítani kell a mihamarabbi visszatérés feltételeit azok számára, akik hazájukat elhagyni 

kényszerültek; 

7.    Felhívja a figyelmet a FAFCE tagszervezeteinek és partnereinek bátor 

munkájára,  amelyek elkötelezetten támogatják és védelmet  nyújtanak mind az Ukrajnában 
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maradt, mind a háború elől a szomszédos országokba és azon túlra menekülő családok 

számára; 

8.    Felszólít minden döntéshozót, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel a lehető 

leghamarabb, bátran biztosítsák a családok védelmét és a fenntartható békét Ukrajnában. 

Mindezt azért, hogy a szülők eleget tehessenek azon felelősségüknek, hogy gyermekeiket 

szabadságban és reményben nevelhessék; 

9.    Arra ösztönzi a döntéshozókat, hogy támogassák és támaszkodjanak a családegyesületek 

és a családok mindennapi, békés közösségeket építő terepmunkájára.  

  

A FAFCE emlékeztet arra, hogy a családért való fáradozás egyben a békéért végzett munka 

is, és megismétli elkötelezettségét, hogy a béke eszköze legyen. 

 

A FAFCE 19 európai országban van jelen, köztük Ukrajnában is. 

 


