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NOSALTRES, ELS JOVES, DAVANT LA PAU, SOM AIXÍ...


Silenciosos davant les grans paraules: massa vegades ens han fallat. Amb tot, necessitem uns ideals
assumibles i reformulats per al nostre temps. Sense un ideal fort, el discerniment dels problemes, no ens
mou a la recerca de solucions, sinó que ens sumeix en l’amargor, en el conformisme i en el fatalisme.



Espantats davant la pròpia incoherència en un món que només condemna i recrimina.



Sabedors que la denúncia i el judici constructiu, alhora que dolen, ajuden.



Massa sovint mancats de consciència i de sensibilitat davant de molts fets, voldríem conèixer i implicar-nos,
no solament informar-nos.



Convençuts que només qui TÉ, pot DONAR i només qui ÉS, pot DONAR-SE, sabem que ens cal:
o

tenir pau interior.

o

assumir que amb tota naturalitat podem errar, fracassar i tornar a començar.

o

denunciar allò que és, tot treballant per millorar nosaltres mateixos.

o

estar a l’aguait per percebre: sentir i mirar no sempre vol dir escoltar i veure.



Atenallats per la comoditat.



Conscients que en la nostra aposta per unes actituds de pau s’hi juga el propi creixement i el futur. Un futur
on hi ha poques perspectives, però en el qual només els propis joves podem crear-les.



Desitjosos de justícia, més forta que la paternalista solidaritat. Constructors de fraternitat, més compromesa
que la relativista tolerància.



Alertats davant la massificació que arrossega més fort que la pròpia consciència.



Oberts a estimar tothom, ja que, amb profunditat, només ens preocupem i impliquem per allò que de debò
estimem. Començant pels de més a prop, cal que aquest sentiment s’extengui arreu.

... PERÒ NO ENS HI CONFORMEM, VOLEM SER HOMES I DONES DE PAU...


Vencent els condicionaments que ens fan inactius davant la injustícia que veiem i detectem. I evitant de
passar del no poder fer en justificar la inacció.



Donant marges de confiança a les iniciatives que es duen a terme, i animant els qui es mullen per la pau i al
servei dels altres.



Creixent en actituds sinceres de diàleg, comunicant i aprenent: en la diversitat hi ha un tresor que només es
desenterra creant lligams.



Ensinistrant-nos en l’art de l’acceptació de la diferència.



Trobant en l’amor transcendent de Déu, la font inesgotable de l’amor envers els altres.



Començant a transformar el món donant resposta a les demandes de pau que sorgeixen a l’entorn.



Compensant amb paraules i accions pacificadores, les veus i actuacions més distorsionadores i intolerants.



Intervenint a temps en les situacions de violència: deixar que perdurin, només enquista les situacions i
destrueixen tots els qui hi intervenen.



Implicant-se en les accions comunitàries, en favor dels pobles i de les causes de solidaritat.



Revaloritzant la paraula compromís, revestint-la de sinceritat.



Ajudant a trobar sentit en les coses que vivim.



Veient i valorant les situacions i persones des de la seva complexitat, superant els estereotips i les banalitats:
l’encegament paralitza i és a l’arrel dels totalitarismes.



Redescobrint la força de l’equip i del treball compartit.

... I PER AIXÒ, PERQUÈ SENSE IL·LUSIÓ I ESPERANÇA LA PAU NO SIGNIFICA RES,
VOLEM CONVIDAR-VOS A PUJAR
A LA CARAVANA DE LA PAU DE LA VIDA DE CADA DIA.

