Apelo “Desbloquear o diálogo”
Diante do crescente número de conflitos armados em ato em tantas partes do mundo e
preocupados, principalmente, pelo dramático agravamento e expansão dos confrontos
violentos no Oriente Médio, unimo-nos a todos os que vivem estas tragédias em
primeira pessoa e fazemos um forte apelo para pedir que seja desbloqueado o diálogo
como caminho para a paz.
Acreditamos fortemente que não se alcança nenhuma forma de paz através do uso das
armas, convictos de que chega-se à paz justa e duradoura por meio das tratativas e do
diálogo, onde todos reconhecem-se iguais em dignidade. Por isso solicitamos, em modo
especial os governantes e todas as partes em conflito, a deter a utilização de meios
violentos, que nada mais fazem senão semear mais violência.
Da nossa parte comprometemo-nos com maior consciência a viver o diálogo em
primeira pessoa, no lugar onde estamos, para resolver os pequenos ou grandes conflitos
com os quais nos encontramos todos os dias, em qualquer parte da terra. E convidamos
todas as mulheres e homens do mundo a viver do mesmo modo, como promotores do
diálogo no próprio cotidiano.
Como gesto concreto, convidamos quem deseja unir-se a nós a dar uma resposta solícita
a algumas das tantas emergências desses dias, que envolvem pessoas cuja sorte
depende também da nossa solidariedade.
A contribuição pode ser depositada na c/c bancária n. 120434, em nome de:

Associação “Azione per un Mondo Unito – Onlus”
Via Frascati, 342 – 00040 Rocca di Papa (Roma, Italy)
Banca Popolare Etica – Filial de Roma
código IBAN: IT16 G050 1803 2000 0000 0120 434 – código SWIFT/BIC:
CCRTIT2184D
Motivação: Emergência Oriente Médio
Para os doadores europeus é possível a dedução fiscal.
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