My a migranti
S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
(Žd 13,2)
Velkým tématem letošních veřejných debat se stali utečenci, přicházející z různých zemí a hledající
bezpečí a slušné životní podmínky v Evropské unii. Podle údajů mezinárodní organizace pro
migraci jich letos do Evropy přišlo hodně přes půl milionu a miliony se jich nacházejí mimo hranice
EU. Mladí, staří, matky s dětmi, celé rodiny i ti, kteří přežili smrt svých blízkých. Přicházejí jich
každý den tisíce, každý den přibývá obětí, těch, kteří cestu nepřežili. S přicházející zimou se situace
dalších migrantů stává stále obtížnější. Hrozí tu obrovská lidská tragedie.
V některých zemích EU jsou zdůrazňovány vstřícnost, soucit a vlídné přijetí lidí v nouzi. V naší
veřejnosti se šíří především představy ohrožení, zátěže a nebezpečí pronikání zločinu. Na této
situaci se podílejí také média a naši politici této náladě nedokáží nebo nechtějí důrazně čelit.
Vzhledem ke způsobu jednání s migranty (např. v tzv. detenčních zařízeních) získala ČR velmi
špatnou pověst a je za své chování kritizována na mezinárodní úrovni.
Prosíme Vás, abyste jako křesťané, kteří znají důležitost milosrdenství, ve svém okolí čelili
atmosféře nenávisti a strachu z příchozích. Je naším posláním dosvědčovat a p řipomínat
našim spoluobčanům lidskost, soucit, úkol nasytit hladové, napojit žíznící, obléci pot řebné,
navštívit tísněné jako nejenom evangelijní p řikázání, ale také jeden ze základů evropské
kultury.
Hlavní zátěž tohoto obrovského utečeneckého proudu nese několik málo států. Z více než půl
milionu žádostí o azyl v letošním roce připadá přes 200 tisíc na Německo, skoro 100 tisíc na
Maďarsko, potom Švédsko, Itálii, Francii a Rakousko. Požadavek rozložit zátěž mezi všechny členy
evropského společenství, být navzájem solidární v dobrém i ve zlém, by měl být samozřejmě přijat.
Obracíme se na Vás s prosbou, abyste s nezbytnou odvahou mezi svými p řáteli či jinak
blízkými obhajovali nutnost solidarity na mezinárodní úrovni, pamětlivi apoštolského
napomenutí, abychom na sebe brali břemena druhých . Každé lidské společenství může být
stabilní jen tehdy, je-li jeho základem také solidarita.
Víme přitom, že Česká republika, jakkoliv v tom zůstává za mnohými partnerskými státy, dovede
přijmout ročně velký počet lidí. Mnoho tisíc z nich, nehledě na etnické, náboženské a kulturní
odlišnosti, se již stalo našimi spoluobčany. Jsme vděčni za všechny, kdo se těchto lidí ujímají, kdo
se dobrovolně zapojili do péče o uprchlíky a pomáhají potřebným.
Od našich státních institucí očekáváme, že vytvoří podmínky jak pro samotnou integraci, tak pro
zvládání potíží, které s ní jsou spojeny, včetně možných konfliktů. Víme, že si to vyžádá energii,
připravenost organizační a zákonnou i nemalé náklady.
Prosíme, abyste jako křesťané ve svém okolí rozptylovali strach v důvěře, že milosrdenství,
solidarita a vstřícnost k bližním v nouzi jsou zásadní součástí zralého lidství a že obětovat
něco z našeho pohodlí, dostatku a prostředků může pomoci snížit počet obětí na lidských
životech. Může se to zdát úkol nad naše síly, ale smíme spoléhat i na Boží pomoc.
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