Nemzetközi Szolidaritási
Reflexió
Boldogasszony Iskolanővérek
Adományunk: Tanítás a menekülteknek

2017.január

Bevezetés
Évekig tartó háború, brutális terror vagy katonai diktátoroktól elszenvedett elnyomás, mint
Eritreában, több százezer ember – férfiak, nők, gyermekek – számára oda vezetett, hogy veszélyes
útra indultak, hogy menedéket találjanak Európában, azon belül különösen Németországban.
Becslések szerint csak Bajorországban 75 ezer menedékkérelmet nyújtottak be 2016. január és
szeptember között. A kérelmezők majdnem 75 százaléka 30 év alatti. Egyharmaduk nő.
Mi, München-Au-i Iskolanővérek egyre gyakrabban kérdezzük magunktól, mit tehetünk azért,
hogy ezeknek az embereknek sikerüljön beilleszkedni. Egyházközségünkben van egy nagy
közösségi ház 800 menekült számára, akik közül körülbelül háromszázan 16 és 21 év közöttiek.
Egyre inkább világossá vált számunkra, hogy mit mondana Terézia Anya: „A tanításon keresztül
segítsétek ezeket a fiatalokat, hogy boldoguljanak országunkban, és a lányoknak és nőknek
biztosítsatok elsőbbséget.”
Így 2016. szeptember 1-én fiatal menekült nőknek indítottunk egy szakképző integrációs osztályt.
A diákok hét országból jönnek (Afganisztán, Irak, Irán, Szíria, Nigéria, Eritrea és Palesztina), és
különböző vallási felekezethez tartoznak: muszlimok, (szunniták és shíiták), yazidik, mandeusok,
ortodoxok és protestánsok.
Imádságra hívás
Szolidaritás Istene, a következő szavakkal mutattad meg magad az égő bokorban: „Láttam népem
nyomorúságát. Most menj! Elküldelek téged.” Tekints azok ínségére, akik menedéket keresnek és
a fiatal menekültekre, akik a tanulást éhezik. Bátoríts, és tégy minket képessé arra, hogy
megosszuk életed és ajándékaidat, mint a kenyeret.

Tapasztalás
“Nagynénim fizette a menekülésemet. Újra és újra befizetett a következő
teherkocsira, még repülőre is, aztán a csónakra. Sokat kellett fizetnie. Nélküle soha
nem lett volna esélyem. Az utolsó hajóúton nagynéném vízbe fulladt…” (Sharon
Eritreából)

“Kiskorom óta mindig költöznünk kellett. Édesanyámnak és nekünk, gyerekeknek.
Különböző országokban jártam iskolába: Jemenben, Irakban, Szíriában,
Törökországban. Mindig messzebb kellett menni, egy újabb táborba a nővéremmel,
bátyámmal és édesanyámmal. (Farah, hontalan)
“Soha nem tudtam iskolába járni, túl veszélyes lett volna. De apám tanár volt.
Otthon tanított engem: megtanított olvasni, írni, számolni és angolul. Az IS megölte
őt – de amit apámtól kaptam, soha nem vehetik el tőlem. Mindig a szívemben
hordom.” (Fayza Afganisztánból).
Az iskolában töltött 2 hónap után Minden Szentekre egy hét vakációt hirdettünk, de néhányan
nem örültek ennek. “Ne! Nem lesz iskola kilenc napig? Jöhetek olvasni és tanulni? A táborban
nincs béke és csönd. Jöhetek és dolgozhatok, gyakorlatként fizetés nélkül, csak segítenék és

dolgoznék.” Így aztán fakultatív vakációs programot ajánlottunk pár napra, amire nagyon szívesen
jöttek a diákok.
Nap mint nap végtelen motiváltságot, szorgalmat és hálát tapasztalunk a nehézségek ellenére, amit
a nyelvi korlátok, a nagyon különböző iskolai háttér, és a múlt árnyai jelentek időnként felszínre
törve, és súlyként nehezedve néhányukra.
A környezetünkben sok ember támogatja a menekült nők iskolai projektjét, de időnként érezhető a
kétség és nyugtalanság is.

Reflexió
KV, K 25: Szolgálatunk által kölcsönösen gazdagítjuk egymást azokkal, akik szolgálatára
küldetést kaptunk.
Felidézem, hogy mikor volt lehetőségem találkozni menekültekkel. Hogyan gazdagodott
vagy gazdagodhat a látóköröm ezek által a tapasztalatok által?
KV, K 26: Nemzetközi kongregáció tagjaiként felismerjük, hogy olyan látomásra van szükségünk
és olyan felelősségérzetet kell kifejlesztenünk magunkban, mely az egész világot átöleli.
Nemzetközi mivoltunk arra késztet, hogy megosztott világunkban az egység tanúi legyünk.
Mi az én “tanúságtételem az egység mellett”?

Cselekvés


Van-e lehetőségem arra, hogy személyesen találkozzam a menekültekkel?



Továbbra is keresni fogom a megfelelő lehetőségeket, hogy hangot adjak annak –
intézményünk alkalmazottai felé is – ahogy Jézus kimutatta törődését: “Amit a
legkisebbekkel tesztek az emberek közül, azt velem teszitek.”



Ha használom a közösségi médiát, fel merem-e vállalni, hogy felemeljem hangom azokért,
akik menedéket keresnek, és az izzó idegengyűlölő retorika ellen?

Záró imádság: Találkozás Istennel
Akikkel inkább nem
találkoznánk,
ők a te utad.
Akiket inkább nem
látnánk,
ők a te látásod.
Akiket inkább nem
hallanánk,
ők a te hangod.
Akiket inkább nem
látnánk,
ők a te műved…
(Matt Testvér)
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