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Uvod
V tem času gospodarske recesije je postal klic, naj skrbimo za begunce, preseljence in iskalce
azila, še bolj zahteven. Dobro je, da se spomnimo resničnosti, zaradi katerih so ljudje
prisiljeni zapustiti svoje domove: spopadi, nasilje, preganjanje, klimatske spremembe in
revščina kot posledica svetovnega reda, ki ne deluje.
Klic k molitvi
Poklicane k solidarnosti s trpečimi po svetu in prepričane o naši skupni zavesti, da smo
povezani drug z drugim, smo pripravljene za nove stopnje osebnega in skupnega
spreminjanja.
Izkušnje
V solidarnosti z vsemi ljudmi, ki so bili prisiljeni zapustiti domove…
Danes je na svetu skoraj 200 milijonov mednarodnih preseljencev. Na svetu je vsak trideseti
človek brezdomec (Mednarodna katoliška komisija o preseljencih, »Onstran preseljevanja«).
Vsako leto na tisoče ljudi, ki bežijo pred preganjanjem in zaradi revščine utone na njihovi
poti iz Afrike v Španijo ali Italijo. Od leta 1993 je dokumentiranih več kot 8000 smrti ljudi,
ki so želeli priti v Evropo (Jezuitska služba za begunce, Svetovni dan beguncev 2007).
Milijone ljudi je – ne da bi prestopili mednarodne meje - pregnanih in tako 'izkoreninjenih' v
njihovih lastnih deželah, preseljenih in brez strehe nad glavo. Število ljudi, ki so bili zaradi
spopadov v svojih lastnih deželah izgnani iz svojih domov, je po vsem svetu doseglo 26
milijonov (UNHCR, Pregnani v svojih deželah).
Prekupčevanje ljudi za prisilno delo, vključno s spolnim zlorabljanjem, še naprej ostaja
najpomembnejša skrb v mednarodnem preseljevanju. Mednarodni urad za delo ocenjuje, da
je danes na svetu 12,3 milijona žrtev prisilnega dela (ILO Akcija proti prekupčevanju z ljudmi, 2008).
Organizacija Združenih narodov ocenjuje, da bi večanje morske gladine in izpostavljenost
naravnim nesrečam lahko imeli do leta 2050 za posledico začasno ali trajno razseljenost 200
milijonov ljudi (Pregled prisilne migracije, oktober 2008).
Za premislek
“…kajti bili ste tujci v egiptovski deželi” (5Mz 10, 19).
Prvo besedilo: »Ni pretiravanje, če rečemo, da je en sam najbolj vznemirjajoč problem, s
katerim se sooča človeštvo danes, naša nesposobnost ukvarjati se s pluralizmom, z
različnostjo, z "drugim", razen z nasiljem in sovražnostjo in željo po izključevanju«
(Prepoznavamo nove razmere, oktober 2008).

Drugo besedilo: Danes živimo v globaliziranem svetu, v katerem se ljudje in kulture vedno
bolj približujejo in so pritegnjene v vedno bolj zapleteno medsebojno vplivanje. Vendar pa,
paradoksalno, vidimo večje etnične, kulturne in verske napetosti, ki resno prizadevajo
preseljence, ki so posebej ranljivi za predsodke in krivico, ki pogosto spremljajo te napetosti«
(Janez Pavel II., Poslanica mednarodni katoliški komisiji o preseljencih).

Tretje besedilo: »Kako bi se mogli izneveriti in ne poskrbeti za vse tiste, posebej za begunce
in razseljene ljudi, ki se nahajajo v težkih pogojih ali težavah? Kako bi mogli ne odgovoriti
na potrebe tistih, ki so v resnici najbolj ranljivi in najbolj brez obrambe, ki jih spremljajo
nevarnosti in negotovost, ki so izrinjeni na rob družbe in pogosto izločeni iz nje?« (papež
Benedikt XVI., Poslanica mednarodni katoliški komisiji o preseljencih).
Četrto besedilo: »Človeška mobilnost je postala značilnost naše nove globalne vasi, ki
nesporno opredeljuje nove oblike socialnih odnosov, povezanosti in skupnosti. Preseljevanje
je torej eno večjih odločujočih socialnih pojavov našega časa, ki vodi do bistvenih sprememb
in protislovnih izzivov« (Mednarodna katoliška komisija o preseljencih, »Dostojanstvo onkraj meja«,
2008).
Čas za premislek v tišini in molitev
Dejanje
»Če res lahko rečemo, da je najbolj vznemirjajoč problem, s katerim se sooča človeštvo
danes nesposobnost… sprejeti tiste, ki so »drugi« - potem je to tisti prostor, kjer mora
biti navzoče redovno življenje v vseh svojih oblikah in s svojo različnostjo karizem«
(Prepoznavamo nove razmere).

Vprašanja za premislek in dejanja
1. Kakšna nova tveganja bom sprejela jaz osebno – bomo sprejeli mi skupno, da
bomo bolj velikodušno odgovorile na sprejemanje »drugih«?
2. Kako smo poklicane živeti naše poslanstvo vzgoje, ki spreminja v svetu, ki noče s
hvaležnostjo sprejeti pluralizma?
Predlagano dejanje: Namenoma iščimo »tujce«, »druge« v svoji sredi. Sprejmimo jih v
svoje življenju v duhu Jezusa, ki je vse sprejemal.
Sklepna molitev
Za vse, ki vidijo »dom« in vse, kar ta pomeni, izginiti izpred njihovih oči;
za vse, ki ne morejo videti doma v času, ki je pred njimi;
za vse, ki dan za dnem živijo v negotovosti;
za vse, ki so utrujeni in nimajo varnega kraja, kjer bi se lahko odpočili;
molimo za vse družine, ki nimajo doma in domovine.
Podoba Svete družine na begu pred represijo
naj ostane živa v nas to leto; naj ostane vsako noč z nami,
ki imamo srečo, da se moremo vračati »domov«.
Bog naj nam podeli sočutje do tistih, ki so še vedno v skrbeh,
ki še vedno iščejo in pred katerimi je še dolga pot. Amen.
(Jane Deren, Vzgoja za pravičnost, 2007)
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