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Uvod
“‘Adam, kje si? Kje je tvoj brat?’ To sta vprašanji, ki ju je Bog postavil v začetku zgodovine
človeštva in s katerima se Bog obrača tudi na može in žene današnjega časa, in celo na nas.
Toda pred nas želim postaviti še tretje vprašanje: ‘Kdo od nas je kdaj jokal zaradi tega in
zaradi podobnih stvari? Kdo je jokal zaradi smrti teh bratov in sester? Kdo je jokal zaradi teh
ljudi, ki so bili v čolnu?’” (papež Frančišek v Lampedusi, Italija, 8. julija 2013). Tujec sem bil
[migrant] in ste me sprejeli (Jezus Kristus).
Klic k molitvi
Jezus, ti nas kličeš, naj sprejemamo može, žene in otroke, ki pridejo v naše dežele, da bi
ubežali zatiranju, revščini, preganjanju, nasilju in vojni. Ko jih vidimo v naših mestih in v
naši okolici iskati azil/svetišče, so pogosto naše misli in srca polna strahu, dvomov in
sumničenja. Toda: ali smo prisluhnili njihovim zgodbam? Ali smo jokali z njimi? Pomagaj
nam s svojo milostjo, da bomo pregnali strah iz svojega srca in ne pozabili, da vsi pripadamo
eni človeški družini. Daj, da bomo migrante in begunce prepoznali kot svoje lastne brate in
sestre ter jih sprejeli tako, kot bi sprejeli tebe.

Izkušnje
Marca leta 2010 je Jezuitska služba za begunce izdala poročilo "Living in Limbo", ki govori o
bedi prisilnih migrantov v 13 deželah Evropske unije kot tudi v Ukrajini. Raziskava je
pokazala, da je beda širok vseevropski problem, zaradi katerega prisilni migranti ne morejo
uživati svojih temeljnih človekovih pravic. Tisoči imajo le malo ali nič dostopa do izobrazbe,
socialne pomoči, stanovanja, zdravstvene oskrbe in zaposlitve. Raziskava je pomembno
pokazala, da bedo pogosto povzročajo državne uredbe.
Angleški časopis Guardian Newspaper je 22. novembra 2012 prinesel vest, da 65-letna
brezdomka Rose po 11 letih še vedno čaka na dovoljenje za azil. 8. januarja 2002 je zbežala
pred preganjanjem v svoji domovini Zimbabve in pristala na letališču Heathrow. Rose je bila
sama, ni znala angleščine, zato je bila zelo prestrašena. Njen sin ji je dal vse svoje življenjske
prihranke, da je plačal odvetnika in ji dal telefonsko številko odvetnika, ki naj bi urejal njen
primer. Prvemu uradniku na letališču je povedala, da želi prositi za azil; poklicala je
odvetnika in predvidevala, da bo vse v redu. Toda danes je Rose stara 65 let, brez denarja,
brezdomka in prisiljena zanašati se na prijatelje in dobrodelne ustanove za streho nad glavo in
za hrano. Enajst let čaka, da bodo na mejnem uradu Združenega kraljestva potrdili njen status
begunke! Pravi: "Mislim, da bi bilo sedaj najbolje umreti!"
Rose je ena izmed tisočev ljudi, ki v Združenem kraljestvu iščejo azil in tudi čakajo! Potem
so ljudje, ki celo nikoli ne dosežejo nove dežele priložnosti: tisti, ki umrjejo v prenatrpanih
čolnih na morju, tisti, ki umirajo ob prehodu puščave ali meja. Kje so moji bratje in sestre?
Kako jim gre na njihovi poti? Kje bodo dobrodošli?

Refleksija
Sodobna človeška selitvena mobilnost odraža največji tok migrantov v človeški zgodovini.
Po statistiki Združenih narodov je septembra 2013 živelo 232 milijonov ljudi izven naroda, iz
katerega izhajajo; 740 milijonov ljudi je notranjih migrantov, ki se selijo znotraj svoje lastne
dežele. Ocenjujejo, da je približno milijarda ljudi doživela eno ali drugo obliko migracije
(Vatican Information Services, 24 September 2013).
Razpravljanje o priseljencih in o imigracijskih zakonih ni navsezadnje samo o imigrantih,
ampak gre pri tem za nas. Gre za to, kakšni ljudje naj bi bili; ali bomo kultura – ljudje in
dežela -, ki je prijateljska, sprejemljiva, prijazna? Ali pa bomo še naprej puščali ob strani
revne, pomoči potrebne; tiste, ki hodijo z Bogom? Ali bodo naša srca še naprej otrdela in
bomo izključevali vsakogar, za katerega mi mislimo, da ni eden od nas, ali pa bomo do konca
živeli svojo vero in narodno tradicijo in "sprejemali tujce"? (West Cosgrove, Kino Border Initiatives
quoted by LCWR, August 2013).
"Cerkev je s svoje strani prepričana, da je pastoralna skrb za ljudi, ki so na različne načine
vključeni v prisiljeno migracijo, skupna odgovornost, kot tudi odgovornost vsakega
posameznega verujočega... Če dovolimo sebi, da je za nas izziv navzočnost beguncev,
iskalcev azila..., se bomo čutili obvezane iziti iz svojega zaprtega sveta, ki nam je domač, v
neznano, v poslanstvo, v pogumno pričevanje evangelizacije" (kardinal Antonio Maria Veglio,
Papeški svet za pastoralo migrantov in itinerantov, 31. maj 2013).
"Kot Kristusovi učenci... bomo solidarni z našimi migrantskimi brati in sestrami in z vsemi
tistimi, ki jim v naši Cerkvi pomagajo. Še naprej bomo zagovarjali pravično in pošteno
migrantsko politiko". Ob poglabljanju v temo solidarnosti z migranti in v luči besed iz 3 Mz
knjige 19, 33-34, Matejevega evangelija 25, 38 in/ali iz pisma Hebrejcem 13, 2: kateri izziv
me nagovarja, govori mojemu srcu?

Dejanje
Kako bi morala jaz, kako bi morali mi odgovoriti?
Kdo so moji/naši sosedje? Kakšna je njegova/njena zgodba? Ali sem jokala z njimi?
Kako izražam/izražamo solidarnost z migranti, begunci, iskalci azila tam, kjer živimo?
Ali smo pripravljeni odpreti svoje domove in ponuditi gostoljubnost, kot predlaga papež
Frančišek?
Članki, povezani s to temo:
 Papeški svet za pastoralo migrantov in itinerantov:
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants
 Mednarodna katoliška komisija za migracijo: www.icmc.net
 Svetovno poročilo o migraciji 2013: www.iom.int/cms/wmr2013
Sklepna molitev
Ljubeči troedini Bog, ti nas nikoli ne prenehaš klicati k tistemu spreobrnjenju, ki nas vodi do
sprave z našimi brati in sestrami ter z zemljo, ki vzdržuje tvoje otroke. Prosimo te, da bi bili
odprti do vseh, posebej do tistih, katerih potrebe nas kličejo, da uničimo meje in pregraje
svojega srca. Naj v nas ne bo teme, ki daje drugim občutek nezaželenosti. Namesto tega naj v
nas in preko nas sije tvoja čudovita luč, pa tudi v vseh, ki iščejo življenje upanja. Amen.
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