
Vrede en migranten

Aan allen die streven naar vrede:

Vrede!

Op  19  januari  2014  werd  de  100ste  Werelddag  van  Migranten  en  Vluchtelingen 
gevierd,  met als doel het sensibiliseren van het christelijke en humanitaire bewustzijn met 
betrekking tot de houding ten opzichte van de mannen en vrouwen die gedwongen zijn hun 
land te verlaten , op zoek naar een waardig leven . En toch , zelfs met al deze mobilisatie ,  
lijkt  het drama van deze mensen niet tot een einde te komen .

Het belangrijkste symbool van deze tragedie is een klein Italiaans eiland - het eiland 
Lampedusa - 20,2 km ² en en ongeveer 5.000 inwoners . Halverwege tussen Europa en 
Afrika gelegen , is het eiland uitgegroeid tot een toegangspoort voor degenen die Europa 
illegaal binnen willen komen. Tienduizenden mensen zonder papieren zijn er gearriveerd 
met  boten  genoemd de " Boten van Hoop" en ze hebben er een zware prijs voor betaald . 
Zonder veiligheid , werden ze  als sardientjes in een blikje samengeperst. Er wordt geschat 
dat meer dan 20.000 mensen het leven hebben verloren tijdens de overtocht . Het meest 
recente geval is dat van 3 oktober 2013 , toen een boot met 500 migranten in brand vloog 
en kapseisde , waardoor er 350 doden vielen.

 De  vraag  is  niet  simpel  :  moeten  we al  die  immigranten  in  Europa ontvangen? 
Moeten we ze terugsturen ? Moeten we hen laten creperen? In 2007 werden twee kapiteins 
van Italiaanse vissersschepen voor het gerecht gedaagd omdat ze  "  boten van hoop " 
hadden  willen  redden;  ze  werden  beschuldigd  van  medeplichtigheid  aan  illegale 
binnenkomst van migranten in het gebied. Op 8 juli 2013 , ging paus Franciscus zelf naar 
het eiland om zijn solidariteit met alle slachtoffers te betuigen en met de gemeenschap van 
Lampedusa,  die voortdurend zijn  liefde jegens de armen betoont.  Bij  deze gelegenheid 
herinnerde hij ons aan onze humanitaire verantwoordelijkheid in deze situatie : " Velen van 
ons , waaronder ook ik , zijn gedesoriënteerd ,  we zijn niet meer aandachtig voor de wereld  
waarin we leven , we zorgen niet meer voor,  we houden niet van wat God geschapen heeft  
voor iedereen en we zijn ook niet meer in staat om  te houden van elkaar . En wanneer  
deze desoriëntatie wereldse proporties aanneemt , komen we tot tragedies zoals we zagen  
. " In zijn boodschap voor de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen , gepubliceerd 5 
augustus 2013 , nodigt hij ons uit om  " te gaan van een defensieve en angstige houding 
van desinteresse of marginalisering - die  uiteindelijk overeenkomt met een " cultuur van  
afwijzing " -  naar een houding gebaseerd op een  'cultuur van de ontmoeting" ,  de enige  
die in staat is om een meer rechtvaardige en broederlijke wereld , een betere wereld, op te  
bouwen."

De wereldvrede hangt voor een groot deel af van de oplossing voor en ons antwoord 
aan migranten en vluchtelingen . Of de vrede zal voor allen komen , óf de vrede zal voor 
niemand komen : er moet een kosmopolitische orde komen waarin de wereld verandert in 
een huis voor allen en allen  overal welkom zijn.

Met de woorden van paus Franciscus op Lampedusa ,  laten we ons deel  van de 
verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk nemen:

Heer , wij vragen om vergeving voor onze onverschilligheid voor vele broeders en  
zusters ;  Vader , wij vragen u om vergiffenis voor degene die zich accommodeert  en zich  
opsluit in zijn eigen welzijn wat leidt tot verdoving van het hart , we vraag vergiffenis voor  
hen die door hun beslissingen op mondiaal niveau, situaties hebben gecreëerd die  tot deze  
tragedies hebben geleid . Vergiffenis Heer!  Heer ,  dat we vandaag uw vragen horen: "  
Adam , waar zijt gij? " " Waar is het bloed van je broeder? " . Amen .
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