
A szélsőséges polgári elégedetlenség napjaiban a Fehérorosz (a továbbiakban: Belarusz) Szociális Munkások 
Egyesülete ( = BSzME) az alábbi nyilatkozatot tette közzé, minden ember jogainak tiszteletben tartása, és az erőszak 
elítélése érdekében: 
  
„Mi, a BSzME, mint egy non-profit szervezet tagjai, és mint egy olyan szakma képviselői, mely az emberség, a 
társadalmi igazságosság és az emberi jogok értékein alapul, nem mehetünk el szó nélkül a Fehéroroszországban 
jelenleg zajló, teljesen elfogadhatatlan eseményeket mellett. 
  
Elítélünk minden Fehéroroszországban elkövetett erőszakot, és felhívjuk a figyelmet annak az egyéneket, a családokat 
és az egész társadalmat egyaránt érintő tragikus következményeire. 
  
A szociális ágazat szakemberei nap mint nap szembesülnek az emberek szenvedéseivel, fájdalmaival és kríziseivel. A 
rászorulók és szenvedők száma országunkban már ma is rendkívül magas, ne fokozzuk terheiket tetteinkkel vagy 
közömbösségünkkel. 
  
Hisszük, hogy társadalmunk jelen állapotában mindenkinek joga van emberi méltóságának tiszteletben tartásához, és 
ahhoz, hogy békés tevékenységekben való részvételének üzenete meghallgatást nyerjen anélkül, hogy közben a saját 
életéért kelljen aggódnia. Az erőszak mindkét oldalon elfogadhatatlan! 
  
A szociális ágazat szakembereiként felismertük, hogy reagálnunk kell napjaink kihívásaira, illetve tapasztalataink, 
készségeink és lehetőségeink felhasználásával hozzá kell járulnunk az egészséges és biztonságos társadalom 
kialakításához azáltal, hogy azonosítjuk és azonnal reagálunk a napjainkban zajló eseményekben kialakuló helyi 
közösségek tagjainak igényeire. Mindenkit segítenünk kell, akinek szüksége van rá. 
  
Arra buzdítunk mindenkit, hogy etikai és szakmai értékeinkkel összhangban cselekedjen, miközben előmozdítja az 
emberiesség és a társadalmi igazságosság elveinek tiszteletben tartását. Ez különösen akkor fontos, ha a 
véleménykülönbségek miatt az erőszak mind a családok, mind a közösségek szintjén egyre fokozódik. 
  
Úgy gondoljuk, hogy minden szakember képes lesz - még ezekben a nehéz időkben is - érzékenyen és értő 
figyelemmel fordulni minden támogatást kérő személy iránt.” 
  
Rory Truell, az IFSW (a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének) főtitkára üdvözölte a Fehérorosz Egyesület 
álláspontját: „A szociális munka békéltető szerepét erőszakosan polarizált időszakban különösen nehéz megvalósítani, 
mivel a szociális munkások és szakmai szervezeteik gyakran egyik vagy másik oldal közvetlen nyomása alatt állnak. 
A BASW (Brit Szociális Munkások Egyesülete) tapasztalata, hogy a szakma erőszakmentességének, a mindenki 
méltóságának és jogának elismerése, valamint a különböző nézőpontok mentén a kölcsönös tiszteletre épülő 
kapcsolatok előmozdítása segíti a gyógyulást, és a minden fél számára szükséges tudatosság erősítését, hogy minden 
fél egymással együtt tudjon dolgozni egy új, biztonságos és pozitív jövő kialakítása érdekében. Szövetségünk (az 
IFSW) teljes mértékben támogatja a BSzME szakmai lépéseit”. 
 


