ZÁRÓÜZENET
Az Olaszországi Protestáns Egyházak Szövetségének (FCEI) „Megélni és tanúskodni a
határokról” címmel 2017. szeptember 30. és október 3. között szervezett konferenciájának
zárónyilatkozata:
„Különböző hagyományokból érkező keresztyének szerte Európából és az Egyesült
Államokból Palermoban azért találkoztunk szeptember 30 és október 2. között, hogy
megerősítsük elkötelezettségünket a migránsok és menedékkérők fogadásában. Katolikusok,
ortodoxok és protestánsok ökumenikus összefogásban foglalkoztunk a menekültek fogadását
érintő kérdésekkel, a tanácskozáson résztvevő szakértők és civil szervezetek képviselőinek
aggodalmait és javaslatait figyelembe véve.
Október 3-án Lampedusa szigetén emlékeztünk meg arról hajótörésről, amely a sziget partjaitól
néhány tengeri mérföldnyi távolságban 368 migráns életét követelte 2013. október 3-án. A
tanácskozás és megemlékezés végeztével az alábbi felhívással térünk haza egyházainkba és az
ökumenikus szervezetekbe, ahol dolgozunk:
Testvérek, nem felejthetjük el, hogy a migránsok és menekültek védelme és befogadása
Krisztusba vetett hitünk lényegéből fakad és ezek az értékek a keresztyén hit azon központi
üzenetének elidegeníthetetlen részei, aminek hirdetésére hívattunk.
Nem felejthetjük el, hogy a hitünket tápláló evangélium üzenetének értelmében a köztünk élő
migránsokat és menekülteket alapvető jogok illetik meg, amelyeket nem korlátozhatunk vagy
vitathatunk el tőlük saját hasznunkra vagy nemzeti érdekeinkre hivatkozva.
Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy minden fal, ami felebarátunktól elválaszt és akadályként
magasodik az üldöztetés és erőszak elől menekülő emberek elé, Isten szeretetétől és az
elhívásunktól távolít el minket, hogy befogadjunk és védelmezzünk másokat, ahogy Ő is
befogadott és védelmébe vett minket.
Testvérek, megújítjuk elkötelezettségünket arra, hogy befogadó és támogató közeget
teremtsünk, a biztonság és remény helyeit hozzuk létre, ahol a háború, üldöztetés és éhezés
okozta sebeket elszenvedő emberek új életet kezdhessenek. Arra buzdítjuk a migránsokat is,
hogy ajándékaikat, tapasztalataikat és hangjukat osszák meg velünk, hogy ezzel is megerősítsék
egyházainkban a nyitottságot és a gondoskodó törődést mindenkiről.
Ezért szemben állunk minden politikai erőfeszítéssel, amely a határok lezárásával, vagy
megváltoztatásával igyekszik megelőzni és megakadályozni nemzetközi védelemre jogosult
férfiak és nők bejutását.
Ezért felszólítjuk kormányainkat és a nemzetközi szervezeteket, hogy biztosítsák a menekültek
és menedékkérők, illetve mindazok biztos eljutását Európába, akik kiszolgáltatottak és
sebezhetőek, és számukra humanitárius folyosókat hozzanak létre.
Arra kérjük a politikai döntéshozókat, hogy tudatosítsák magukban azokat a gazdasági,
politikai, katonai és környezeti tényezőket, amik arra késztetik az embereket, hogy hazájukat
elhagyva stabilabb és gazdagabb országokba meneküljenek; illetve garantálják a nemzetközi
oltalom és menedékjog eddiginél inkluzívabb értelmezését.

Ez az, amiért támogatásunkról biztosítjuk az állampolgáraik túlélését és gyarapodását
biztosítani képtelen országok stabilizálására és gazdasági támogatására irányuló politikai
igyekezetet.
És ezért hívjuk egyházainkat arra, hogy járjanak közben kormányaiknál és a hatóságoknál a
menekülteket érintő emberségesebb és nyitottabb szakpolitika megvalósulása érdekében, hogy
a kormányok hidakat építsenek a szolidaritás eszközeként és a reménység jeleként.
Ezért imádkozunk Istenhez segítségért, hogy a határainkon kopogtató felebarátink közötti
szolgálatunkat támogassa és megáldja.”

