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FATEC, “PAU ÉS LA NOSTRA INSIGNA”

A la nostra essència resideix l'amor per les persones, que ens porta a treballar pel
desenvolupament d'una societat amb sentit i dignitat, que ens permeti assolir el
benestar de la gent gran, que és el nostre propòsit.
Per tot això, des de FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya),
fem una crida a favor de la PAU, ens sumem a les declaracions de l'ONU que
reclamen mesura, raó i en contra d'accions i declaracions que ens puguin arrossegar
a un abisme d'horror. A favor de les declaracions del Papa Francesc contra accions i
paraules que empenyen cap a la violència, el patiment i el descrèdit del dret
internacional, però i sobretot ens sentim propers als milions de persones, de
persones grans del poble ucraïnès, i de tot el món que avui ja estan plorant, alguns
refugiats al metro de Kíev, i que demà depauperats migraran cap a altres territoris.
La guerra sempre és el fracàs de la diplomàcia, i és fals dir que ningú no guanya.
Tots sabem que el gas liquat, els cereals, les armes són poder que se sumen al
malaltís somni imperialista, forçant emocions destructives, comprenem la
complexitat, però sabem el terrible patiment i empobriment que la inflació pot
ocasionar a Europa i concretament als pensionistes del nostres pobles i ciutats, així
com el esforç ímprobe que els nostres fills i néts suportaran a les seves hipoteques,
sota la frustració d'un món que no avança.
No al patiment, sinó a l'entesa i al progrés, són les nostres creences. La negociació
intel·ligent cedeix aspectes per assolir el benefici de tots i totes, és per això que
exigim i donem suport aquesta força de la raó, la generositat i bé comú per aturar la
guerra i assolir la PAU.
Les persones grans sabem el valor del que és autèntic, les nostres famílies, i les
persones de tot el món, d'allà deriva el nostre posicionament i exigència a favor de la
PAU.
La Junta directiva de FATEC
25 febrer 2022

La Guerra és la sortida covard als problemes de la pau.
-Thomas Mann (Escriptor)
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