
 

Kedves	Imádkozó	Barátaim	Európában!	
A Biblia azt mondja: „Uram! Te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk” (Ézs 
26:12). A béke Észak-Írországban sok szempontból ajándék, amit ma már természetesnek tekintünk. Nagyon 
könnyű elfelejteni, milyen nehezen értük el, és milyen fájdalmas volt megkötni a szükséges kompromisszumokat. 
Most újra kompromisszum szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a konfliktus ismételt kiéleződését és a 
megosztottság elmélyülését. A kompromisszum azt jelenti, hogy nem engedünk a félelemnek, és világos 
látásunk van a közös jóról. A béke nem azonos az elégedettséggel; jelentheti azt, hogy nyughatatlanul 
törekszünk az igazságosságra, az igazságra és a jogosságra. A béke nem végeredmény, hanem folyamat. 
Jelenleg mindannyian sebezhetőnek és bizonytalannak érezzük magunkat a Brexit miatt. A békére való alázatos 
törekvésünkben mindnyájunk kötelessége eltökélten koncentrálni arra, ami igaz, nemes és helyes. 

John McDowell, Clogher nyugalmazott püspöke	

 
 

     

 

A Brexit és az ír határ 
 
Ebben az időben, amikor a határokat egyre jobban őrzik Európa körül és Európán 
belül, miközben az Egyesült Királyság (EK) az EU-ból való kilépés folyamatában van, 
bizonytalan, hogyan maradjon átjárható a határ az Ír szigeten a Brexit után. Ez nem 
csak ír probléma, hanem az európai elv alapvető jellegét szólítja meg. Emlékeztet 
arra, hogy a határokat értelmezhetjük nem akadályként, hanem kapcsolódási 
pontként is az országok és lakóközösségek között. 
Mivel úgy tűnik, hogy az ír határ az EU külső határa lesz, a Brexit tényei közelről 
érintenek minket. 45 évig közösen az EU tagjai voltunk, az ír határon átívelő egység 
elősegítette mély és szoros személyes, kulturális és társadalmi kötések, valamint jogi 
és gazdasági kapcsolatok kialakulását. Mivel ez az egység egyedi fontossággal bír 
Észak-Írország számára, az EK-nak egyszerűen nincs lehetősége ’teljes körű Brexit’-
re. 
Az EU integráció hatásai teljes mértékben nem valósulhattak meg az 1998-ban 
Belfastban megkötött Nagypénteki Egyezmény nélkül, mert az vezetett a katonai 
csapatok eltávolításához az ír határról, és ahhoz a folyamathoz, amelyben ez a határ 
fokozatosan egyre kevésbé lett biztonsági kérdés, aztán ennek eredményeként a 
térség lassan, de biztosan helyreállt társadalmi és gazdasági szempontból. Ez 
létfontosságú volt a béke elősegítéséhez. 
 
A béke megállapodásra hosszú és nehéz tárgyalások után került sor a brit és az ír 
kormány, valamint az észak-ír pártok között. Ezt a megállapodást azonban csak a 
határ két oldalán élő egyszerű polgárok apró, mindennapos döntései valósíthatták 
meg. A mélyreható átalakuláshoz létfontosságúak ezek a hidakat és bizalmat építő kis 
döntések. 
 
Mindez a szoros brit-ír kapcsolatra épült, ami a közös földterületen, a többféle 
identitások elfogadásán, az együttműködésen és a minden észak-írországi lakos java 
iránti közös elkötelezettségen alapult. A Brexit logikája veszélyezteti mindezt. Ez nem 
azt jelenti, hogy a Brexit összeegyeztethetetlen a békével, de az 1998-as Egyezmény 
léte Észak-Írország óvatos és egyedi megközelítését követeli a Brexit folyamatban. 
Akár úgy magyarázzák a Brexitet, hogy az inkább Írországnak (az EU-nak) jobb, 
ahogyan a nacionalisták szeretnék, akár úgy, hogy a briteknek, ahogy az unionisták 
szeretnék, elkerülhetetlenül felerősödnek a térségben a régi, konfliktust okozó 
feszültségek, amelyeket könnyen kihasználhatnak azok, akik sosem fogadták el 
teljesen az 1998-as Egyezmény kompromisszumait. 
 
Az észak-írek és az ír határ környékén lakók leginkább attól félnek, hogy a jövő a múlt 
bizalmatlanságához, polarizáltságához és erőszakos cselekményeihez való 
visszatérést hozza. Méltó kihívást jelent az EU-nak, hogy a határra vonatkozó 
gyakorlati intézkedések fontos jelképiséget hordoznak. Az erre vonatkozó döntéseket 
nagyon gondosan, érzékenyen, a részletekre figyelve és a kompromisszumokhoz 
szükséges bátorsággal kell kezelni. 

     Kérem, imádkozzunk: 
• hogy a brit kormány és az Európai 

Tanács is felelősségteljesen értse 
meg és egyeztesse a Brexittel 
kapcsolatos különböző 
véleményeket, és annak minden 
lehetséges következményét! 

• hogy Britannia jobban meg akarja 
ismerni és érteni ezt a 
szomszédját, valamint becsülje 
meg a történelmi örökséget – és 
ez legyen emlékeztető más 
európai országoknak is! 

• erőért és bátorságért azok 
számára, akik ismertté akarják 
tenni a Brexittel kapcsolatos 
döntések következményeit, 
továbbá azok számára, akik a 
törékeny béke közegében igyek-
szenek kezelni az utóhatásokat!  
_______________ 

További imatémák: 
1. Imádkozzunk, hogy a kurdok elleni 

támadások szüneteltetése az 
ellenségesség végét jelentse 
Törökország szempontjából! Ez a 
konfliktus hathat az európai 
országok és Törökország 
kapcsolatára is, akik mind a NATO 
tagjai. 

2. Imádkozzunk a westminsteri 
Parlamentért, amely meghatározó 
döntéseket hoz az EK jövőjéről és 
az EU-val ápolt kapcsolatáról így 
okt. 31 közeledtével! 
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