Spoločne pomôžme tým, ktorí boli prinútení utiecť
pred vojnou, prenasledovaním a hladom
"Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som
pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili
ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." (Matúš 25, 35-36)
Vojna, prenasledovanie a hlad vyháňajú zo svojich domovov obrovskú masu ľudí, medzi
ktorými je mnoho rodín a úplne osamotených detí. Vydávajú sa na dlhú a náročnú cestu,
aby našli útočisko v Európe. Naša kresťanská viera a spoločné hodnoty v organizácii
Fimcap nás inšpirujú k tomu, aby sme boli na strane ochrany ľudských práv, práv detí
a súdržnosti s tými, ktorí utekajú pred vojnou, prenasledovaním a hladom.

Ochrana ľudskej dôstojnosti, všeobecných ľudských práv a práv detí
rovnako ako nevyhnutnosť stáť na strane mieru, rozmanitosti a rešpektu.
Ako členovia organizácie Fimcap veríme v dôstojnosť každého človeka a taktiež
v skutočnosť, že každému človeku prislúchajú neporušiteľné ľudské práva a obzvlášť
obhajujeme záujmy detí a ich práva. Ako kresťanská mládežnícka organizácia, ktorá verí
v tieto hodnoty, stojíme na strane ľudskej spoločnosti, ktorá je založená na vzájomnom
rešpekte, súdržnosti, dobročinnosti a rozmanitosti (1).
Stovky ľudí vrátane mnoho detí zomiera už počas cesty do Európy. Príčinami ich smrti
bývajú utopenie v Stredozemnom mori, zadusenie v úložných priestoroch dodavok
alebo zranenia spôsobené hraničnými plotmi.
Naliehavo vyzývame Európsku Úniu a všetky vlády na svete, aby neodmietali podať
pomocnú ruku v núdzových situáciách a ostro odsúdili vykorisťovanie bezbranných
utečencov pašerákmi.
Pomoc utečencom si vyžaduje úsilie a jednoznačne predstavuje organizačnú výzvu.
Pevne veríme, že túto úlohu dokážeme zvládnuť spoločnými silami.
Chceme povzbudiť každého, komu záleží na organizačnej výzve týkajúcej sa súčasnej
utečeneckej krízy, aby zmýšľal/a pozitívne a taktiež, aby urobil/a všetko, čo je v jeho/jej
silách, a tak prispieval/a k nájdeniu konštruktívnych riešení týchto problémov.
Vyzývame všetkých politikov, aby nezneužívali strach z utečencov, ale aby konštruktívne
pracovali na riešení organizačných problémov.
Vyzývame Európsku úniu a členské štáty, aby rozvíjali verejnú pomoc a správnu stratégiu
na pokojné a udržateľné riešenia a zabezpečovanie starostlivosti o utečencoch, hlavne
rodiny a detí.

Častokrát sme šokovaní útokmi na azylantov vrátane detí, zaobchádzaním s nimi
a nenávistnými prejavmi v masmédiách, ktoré vyzývajú spoločnosť k násiliu.
Jednoznačne odsudzujeme tieto odporné činy a vyzývame všetky súdne úrady, aby
náležite trestne stíhali tých, ktorí sa dopustia spomenutých trestných činov.
V prípade, že neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by takéto správanie regulovala,
legislatíva by takúto úpravu mala prijať.
Detí sú obzvlášť zraniteľné a potrebujú špeciálnu ochranu, a preto kladieme dôraz na ich
potreby.
Napriek uvedeným skutočnostiam musíme dodať, že sme svedkami mnohých
ušľachtilých činov, ktoré dokazujú ľudskú súdržnosť v celej Európe. Chceme sa
poďakovať všetkým dobrovoľníkom za pomoc a povzbudiť ich, aby naďalej pokračovali
vo svojej skvelej práci.
Taktiež sa skupiny a dobrovoľníci v rámci členských organizácií organizácie Fimcap
podieľajú na rôznych projektov a iniciatívach zameraných na pomoc utečencom
a zapájajú tieto rodiny a deti do spoločnosti.

Poskytovanie bezpečného a integrujúceho prostredia tým, ktorí boli nútení
utiecť pred vojnou, prenasledovaním a hladom
Pápež František nedávno vyzval všetky farnosti, náboženské komunity, kláštory a útulky,
aby prijímali utečencov (2). Ako členovia organizácie Fimcap považujeme túto myšlienku
za dôležitú a hodnotnú a silno ju podporujeme.
Sme presvedčení, že naše kresťanské komunity dokážu poskytovať bezpečné
a integrujúce prostredie tým, ktorí museli utiecť pred vojnou, prenasledovaním
a hladom. Utečenci prichádzajúci ako cudzinci do neznámej krajiny sú konfrontovaní
s rozličnými náročnými výzvami, ako napríklad jazykové bariéry, stýkanie sa s ľuďmi
z miestnej komunity, spoznávanie tradícií a hodnôt, rozdiely v spôsobe života v novej
krajine a nájdenie pracovného miesta a taktiež miesta pre nový život. Veríme
v kresťanskú dobročinnosť a aj v to, že ľudia z farnosti budú pomáhať pri prekovávaní
týchto výziev. Takisto veríme, že dialógy a vzájomne vymieňanie životných skúsenosti
medzi hosťovanými utečencami a miestnymi ľuďmi budú obohacovať hosťujúce farnosti
a miestne komunity.
Vyzývame európske, národné, regionálne a miestne orgány, aby podporovali iniciatívy
farností a iných kresťanských komunít a čo najviac zredukovali byrokratické postupy,
ktoré komplikujú situáciu a pomoc pre utečencov.
Vyzývame Komisiu biskupských konferencií Európskej únie (COMECE), Radu Európskych
biskupských konferencií (CCEE) a národné biskupské konferencie, aby povzbudzovali
a podporovali farnosti a iné organizácie v úradných záležitostiach a v koordinácii pomoci

pre utečencov. Taktiež veríme, že pomoc humanitárnych agentúr, ako napríklad Charita
alebo CIDSE, je veľmi nápomocná.
Ako členovia organizácie Fimcap podporujeme myšlienku vytvárania integrujúceho
prostredia pomocou mládežníckej činnosti. Integrácia podporuje myšlienku prostredia, v
ktorom každý disponuje rovnocennými možnosťami úplne sa zúčastňovať na jeho
fungovaní a v ktorom každá osoba a každé jednotlivé dieťa má svoju hodnotu a jeho/jej
osobité zručnosti, pôvod a perspektívy sú cenené. Organizácie v organizácii Fimcap
prijímajú všetky deti z celého sveta bez ohľadu na ich fyzické a mentálne schopností a na
ich kultúrne, ekonomické, geografické alebo náboženské pozadie (3).
Žiadame ľahko prístupnú pomoc pre všetkých mladých ľudí, obzvlášť pre utečencov,
ktorí chcú byť súčasťou mládežníckych organizácií na regionálnej, národnej alebo
medzinárodnej úrovni a nemôžu si dovoliť zaplatiť účastnícky poplatok alebo náklady na
aktivity (4).

Nútená migrácia z dôvodu bojových situácií
Utečenci neopúšťajú svoje domovy dobrovoľne. Vojna, porušovanie ľudských práv alebo
hlad ich nútia utekať zo svojej vlasti. Ako členovia organizácie Fimcap chceme prispievať
k udržateľnému mieru, akceptovaniu ľudských práv a práv detí, demokracii
a udržateľnému sociálnemu a ekonomického rozvoj. Napríklad, spolu s našimi členskými
organizáciami vydávame hry, príručky a iné materiály pre mladých, ktoré vyzdvihujú
vedomie dôležitosti mieru, organizujeme mládežnícke výmeny na témy, ktoré podporujú
myšlienku interkultúrneho porozumenia, propagujeme produkciu poctivého obchodu
a Miléniové rozvojové ciele (5), zúčastňujeme sa diskusií, ktoré sa venujú týmto témam.
Dúfame, že takýmto spôsobom aspoň trochu prispejeme k lepšiemu a pokojnejšiemu
svetu a zabránime, aby ľudia boli nútení opúšťať svoje domovy. Ako medzinárodná
asociácia detí a mládežníckych organizácií silno obhajujeme ochranu a starostlivosť
o každé dieťa.

Oficiálne vyhlásenie FIMCAP Europe, prijaté na BM Fimcap Europe 18.10.2015 vo Veľkom Bieli
(Slovensko).
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