A menedék alapvető emberi jog
Az Egyesült Protestáns Misszió (Vereinte Evangelische Mission – VEM) minden évben
nagyszabásó emberi jogi akciót kezdeményez, amely 2016-ban a menedékkérők
befogadására összpontosított.
„Szeressétek a jövevényeket, mint magatokat”
A Bibliában, Mózes harmadik könyvében olvassuk az intést, hogy szeressük a jövevényeket, mint
magunkat. Már jóval Krisztus születése előtt ismert volt azoknak a nélkülözése, akik otthonukat
éhínség vagy háború miatt elhagyni kényszerültek. Embereknek rokonaikat, barátaikat, életüket
és vagyonukat hátrahagyva kellett menekülniük. Az idegenben pedig legtöbbször elutasítással,
gyűlölettel és erőszakkal kellett szembenézniük.
Ez a szomorú valóság máig alig változott. A német szövetségi belügyminisztérium aktuális
statisztikája szerint Németországban 2015 első félévében több mint 500 támadás ért
menekültszállásokat. Németországban sok ember elkötelezett azért, hogy Szíriából és más
államokból menekülteket fogadjanak be. Ám a menekültek elleni tiltakozások, és a politikai viták
a határlezárásokról és kerítések építéséről Németország és Európa külső határain
megkérdőjelezik a befogadás lelkületét és kultúráját.
A Biblia arra hív minket, hogy az idegenek és menedéket keresők felé figyelemmel és szeretettel
forduljunk. Ez így hangzik Mózes harmadik könyvének 19. fejezetében: „Ha jövevény
tartózkodik köztetek az országban, ne nyomorgassátok! Olyan legyen a köztetek tartózkodó
jövevény, mint a közületek való született izráeli! Szeressétek, mint magatokat, mert ti is
jövevények voltatok Egyiptomban.”
A nehézségekre, feszültségekre és konfliktusokra való tekintettel, melyeket a váratlanul
nagyszámú menekültek befogadása von maga után, arra bátorít minket a Biblia, hogy minden
egyes ember sorsát, aki nálunk menedéket keres, komolyan vegyük és befogadásukat
támogassuk.

A menekült embereknek menedéket nyújtani
A Biblia alapján a menedéket kereső emberek befogadása keresztyéni felelősség, a VEM más
szervezetekkel összefogásban azon dolgozik, hogy a menekülteknek védelmet, segítséget és
befogadást találjon. Jelenleg 60 millió menekült él a világon. Az elmúlt években jelentősen
megnőtt azoknak a száma, akik Németországban keresnek új hazát. Világviszonylatban nézve ez
azonban csak egy viszonylag kis része azoknak, akik hazájukból menekülni kényszerülnek. A
legtöbben nem Európában találnak menedéket, hanem az úgynevezett fejlődő országokban.
Éppen ezért a VEM, tagegyházaival közösen számos embernek segít helyben, különösen
azoknak, akiknek természeti katasztrófák, háború és erőszak elől kell menekülniük.

2015. októberi adatok alapján majd 60 millió ember él menekültként a világon. A szír lakósság
több mint fele kényszerült elhagyni otthonát a háború kezdete óta. A menekültek 86%-a fejlődő
országban talál menedéket. 1000 lakósra Libanonban 232, Törökországban 21, Németországban
pedig 6 menekült jut.

Mit tesz a VEM?





Projekteket támogat Ruandában olyan emberek javára, akik erőszakos zavargások elől
menekültek el Burundiból és Kongóból.
A VEM segítségével az Evangélikus Egyház Kamerunban sok százezer menekültet
támogat a keleti országrészben, ahová tömegek menekültek a közép-afrikai polgárháború
elől. Nigéria északi térségének lakossága a Boko Haram terrorszervezet erőszakos
cselekedetei elől menekül ide.
Mianmarból a vallási hovatartozásuk miatt diszkriminált embereket Indonéziában
fogadják be.





Banda-Aceh-ban, Észak-Szumátrában, több ezer keresztyén menekül radikalizálódott
csoportok elől, akik súlyos erőszakot alkalmaznak és templomépületeket rombolnak. A
VEM tagegyházai ezeknek az embereknek gondoskodnak szállásról és ellátásról.
A VEM Németországban egyházak és diakónai szervezetek kezdeményezéseit támogatja,
amelyekben főfoglalkozásúak és önkéntesek elkötelezetten segítenek azokon az
embereken, akik hazájukat kényszerűségből elhagyták és Németországban keresnek
menedéket.

A menekültek emberi jogait tisztelni és védelmezni
Az önkéntesek munkája és az állampolgárok hajlandósága arra, hogy a menekülteket
nyitottan és segítőkészen fogadják, példaértékű és a befogadás kultúrájáról tanúskodik. De
bármennyire is fontos a gyakorlati segítségnyújtás, nem feledkezhetünk meg a menedékkérők
jogainak védelméről sem. A lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és képzéshez való emberi
jog alapvető és minden egyes embert megillet.
Ezért a VEM támogatja a „Pro Asyl” egyesületet a menedékjog további kiüresítése elleni
törekvésében. A menedékkérők emberi jogainak védelme és tiszteletben tartása egyaránt
elengedhetetlen az Európai Unió határainál, mint Európán belül és Németországban.
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