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Papa Francis: Solidaritate pentru Refugiati
Bucuresti, 24 noiembrie 2014 - Cu ocazia discursului Papei Francisc în fața Parlamentului
European de la Strasbourg din 25 noiembrie, Serviciul Iezuiților pentru Refugiați îndeamnă țările
europene să rămână fidele uneia dintre valorile fundamentale care stau la baza Uniunii
Europene, arătând solidaritate concreta cu migranții și refugiații din intreaga lume și să asigure
operațiunile de căutare și salvare comune, cu drepturi depline în Marea Mediterană.
Solidaritatea europeană fata de cei care fug pentru viața lor, precum și solidaritatea între statele
membre ale UE a fost descoperit recent ca lipseste cu desavarsire. Refugiații și Migranții forțați
sunt rareori văzuti cu compasiune ca ființe umane aflate la nevoie, și responsabilitatea de a ii
proteja a fost de altfel uitata.
Timp de un an, Italia a luat responsabilitatea de a patrula apele internaționale din Marea
Mediterană și de salvare a barcilor cu migranți aflati în primejdie. Peste 140.000 de persoane au
fost salvate de către navale italiane in cadrul operațiunii "Mare Nostrum ". În cele din urmă, la
data de 1 noiembrie a acestui an, UE a lansat prima sa reacție coordonată vreodată la
provocarea migrației forțate în întreaga Mediterană din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.
Operațiunea "Triton", condusa de agenția de frontieră a UE Frontex, funcționează numai în
limita a 30 de mile marine în largul coastelor italiene. Ea are o treime din bugetul operatiunii
"Mare Nostrum" și considerabil mai puține resurse. Pentru Europa, se pare ca necesitatea de a
securiza frontierele pare a fi mai importanta decât salvarea vieții oamenilor.
Potrivit Fr Camillo Ripamonti, SJ, director al JRS Italia / Centro Astalli, liderii europeni și cetățenii
trebuie să se întrebe dacă un continent al națiunilor reci la suflet și egoiste poate fi cu adevărat o
zonă de libertate și justiție?
"Într-o lume în care toți putem fi informati in timp real, Europa nu pretinde a vedea refugiații
care solicită protecție în interiorul frontierelor sale: cei care mor în Marea Mediterană sau în
Marea Neagră, încercând să ajungă în România. Se pare că salvarea de vieți omenești este prea
scumpa și că apărarea drepturilor omului este ceva ce nu ne mai putem permite. Să ne întrebăm
dacă aceasta este Europa pe care ne-o dorim. "
Dificultățile și greutățile cu care se confruntă solicitanții de azil nu se termina odata ce ajung in
Europa. În cuvintele lui Carol, un solicitant de azil sirian in Italia: "Drepturile noastre ca oameni
cat și demnitatea de prea multe ori devin călcate în picioare de indiferența cu care suntem
tratați. Aici, în Italia, mulți dintre noi au scăpat de groaza, dar încă nu se simt în siguranță. "
Directorul regional JRS Europa Fr Jean-Marie Carrière, SJ spune că este într-adevăr o chestiune
de integritate morală. "Papa Francis ne amintește că a ajuta migranții este o parte centrală a
tradiției creștine. Mai important, solidaritatea noastră ar trebui să se extindă dincolo de simpla
actiune de a oferi persoanelor persecutate un loc sigur de a trăi. Adevărat ospitalitate merge mai
departe decât toleranța și trebuie să insemne întotdeauna apartenența la o comunitate. "
JRS Europa face apel la instituțiile Uniunii Europene să susțina în mod concret valorile de
solidaritate și prin cuvintele Papei Francisc sa construim o "cultură de acceptare și solidaritate, în

care nimeni nu este văzut ca inutil, fara locul sau de unică folosință". Mai exact facem apel la UE
pentru:
• Alocarea resurselor necesare înființării unui serviciu european de salvare pe mare
• Elaborarea unui set de strategii pentru metode sigure și legale de acces la protecție în Europa,
care să răspundă nevoilor diferitelor grupuri de persoane care fug datorita diferitelor încălcări
ale drepturilor omului, de război, violență și alte pericole, astfel încât acestia nu vor mai fi
obligați să-și riște viața navigand in bărci nesigure în Marea Mediterană
• Revizuirea "sistemului de la Dublin", și să se asigure că solicitanții de azil nu mai sunt obligați să
aplice pentru protecție în țările cu sisteme de azil care nu îndeplinesc standardele UE
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Ultimul raport Salvat: Ce urmeaza? Bazat pe interviuri în detaliu cu migranții blocați în sudul Italiei
este disponibil aici. Vizitati pagina campaniei aici.

Nota
Programele JRS se desfasoara in 50 de tari, prin care oferă asistență: refugiaților în tabere și orașe,
de persoane stramutate în propriile țări, solicitanților de azil în orașe, precum și celor reținute în
centrele de detenție. Principalele domenii de activitate sunt în domeniul educației, asistență de
urgență, asistență medicală, activități de trai și a serviciilor sociale.

La sfârșitul anului 2013, JRS avea aproximativ 1.400 angajați: voluntari, iezuiți și persoane din alte
congregatii religioase pentru a satisface nevoile de educație, sănătate, sociale și de altă natură ale
aproape 950.000 de refugiați și persoane relocate, dintre care mai mult de jumătate sunt femei.
Serviciile sunt furnizate catre refugiați, indiferent de rasă, origine etnică sau convingeri religioase.

