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Esipuhe
Pyydämme kaikkia Euroopan kirkkoja - ottakaa vastaan vetoomus!
Kantaessamme huolta omasta ja maamme tulevaisuudesta
älkäämme unohtako niitä ihmisiä,
jotka ovat kuolleet paetessaan luoksemme,
matkalla Eurooppaan
sekä niitä, jotka kuolevat maissamme epätoivoisina kärsien kylmyydestämme
ja välinpitämättömyydestämme.
Euroopalla on tulevaisuutta vain, jos opimme jakaamaan keskenämme,
myös joukossamme olevien
muukalaisten kanssa.
Tämä on Vanhan ja Uuden Testamentin lupaus.
„Olin muukalainen ja otitte minut vastaan.“
Pitäkäämme jumalanpalveluksia, esirukoilkaamme, sytyttäkäämme kynttilöitä
joukossamme oleville uhreille ja monille nimettömille.
Älkäämme unohtako niitä, jotka kuolivat rajojamme turvaavien systeemien uhreina,
elintasoturvamme ja itsekkyytemme uhreina.
Muistakaamme yhdessä, että myös me olimme pakolaisia ihmiskunnan alusta lähtien
ja että monissa EU-maissa eivät muistot omista siirtolais- ja pakolaiskohtaloista
ole vielä unohtuneet.
Ja mitatkaamme omaa kristillistä uskoamme syvemmin sen mittapuun mukaan,
miten muistamme, muistelemme ja toimimme..
Tämä ei ole toimintaa eikä kampanjaa.
Tämä on pysähtymistä, hiljentymistä.
Siinä piilee voima.
Tämä ei ole toimintaa eikä kampanjaa.
Tämä on jumalanpalvelus,
jonka vakavasti otettavilla sanoilla
on parantava vaikutus.
Fanny Dehloff, Ökumenische BAG Asyl in der Kirche (Ekumeeninen Saksan liittotasavallan
kirkonturvapaikkatyöryhmä), maaliskuussa 2010

Ehdotamme jokavuotiseksi ajankohdaksi kansainvälisen pakolaispäivän (20.6). lähellä olevaa
sunnuntaita (vuonna 2010 sunnuntai 20.6.).
Tänä vuonna on olemassa muitakin mahdollisuuksia: Saksassa pakolaispäivänä kulttuurien
välisen viikon aikana lokakuussa, ihmisoikeuspäivänä 10.12., pääsiäisviikolla tai marraskuussa,
jolloin monissa kirkoissa vietetään rauhanviikkoja.

EU:n rajoilla kuolleitten pakolaisten esirukousesirukous- ja muistelupäivä 20. kesäkuuta 2010
Heinäkuussa 2009 antoi Euroopan kirkkojen konferenssi seuraavan julistuksen:
„Sitoudumme Euroopan kirkoissa …... vuosittain jonain rukouspäivänä muistelemaan
niitä siirtolaisia ja pakolaisia , jotka ovat kuolleet matkalla löytämään ihmisarvoisen
elämän Euroopassa“. Kirkot ja ihmisoikeusjärjestöt eri Euroopan maissa viittaavat
EU:n ulkorajojen sulkemisen kuolemaa aiheuttaviin seurauksiin ensimmäisen kerran
yhdessä 20. kesäkuuta 2010, joka on YK:n kansainvälinen pakolaispäivä.
Rajojen sulkeminen tapahtuu huippuunsa kehitetyn tekniikan avulla, siirtämällä
rajavalvontaa EU:n naapuri- ja kauttakulkumaihin sekä solmimalla ns.
palautussopimuksia lähtö-ja kauttakulkumaiden kanssa, vaikka ne loukkaavat
ihmisoikeuksia. Myös USA:ssa, jonka Meksikon vastaisella rajalla samoin kuolee
lukuisia siirtolaisia, haluavat kirkot ja ihmisoikeusjärjestöt ottaa osaa tähän
aloitteeseen.
Kirkot haluavat rukouksin muistella nimettömiä kuolleita, jotka usein häviävät
jäljettömiin merissä tai aavikoilla. Heidän valituksensa, jota ihmiset eivät halunneet
kuulla, tuodaan Jumalan eteen. Se, mikä tapahtuu rajoilla - kaukana julkisuuden
tarkkailusta ja kontrollista – tuodaan yleisön tietosuuteen. Taustatiedoin kerrotaan
ihmisoikeustilanteesta rajoilla. Politiikkoja muistutetaan heidän vastuustaan ryhtyä
vihdoinkin tehokkaisiin toimenpiteisiin ihmisten ja ihmisoikeuksien suojaksi.
Saksan evankelisen kirkon synodin vaatimuksia:
•

•

Euroopan komission on asetuttava puoltamaan sitä, että jäsenmaitten Euroopan
oikeuden ja kansainvälisen oikeuden vastainen toiminta suojaa hakevien kohdalla
rangaistaan.
Saksan liittohallituksen on oltava solidaarinen EU:n ulkorajoilla olevien valtioitten
kanssa
ja
(…)
luovuttava
palauttamasta
ihmisiä
valtioihin,
joiden
turvapaikkasysteemit ovat ylikuorm-tettuja.Erityisesti on yritettävä saada aikaan,

että
- suojaa hakevia käsitellään merellä kansainvälisen oikeuden mukaisesti
eikä heitä palauteta maihin, joissa heitä uhkaavat ihmisoikeuksien
loukkaukset
- suojaa hakeville myönnetään EU:ssa oikeudenmukainen ja tehokas
turvapaikan hakemusmenettely
- yhteistyössä UNHCR:n kanssa laaditaan pitkäntähtäimen
uudellensijoittamisohjelma, jolloin otetaan vuosittainen kiintiö erikoista
suojaa tarvitsevia pakolaisia ensisuojan antaneista maista. (EKD-synodi
lokakuussa 2009)
Tämän lisäksi vaatii evankelisten Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitzkirkkojen synodi, että
• Euroopan
rajanvalvontaorganisaation
FRONTEX:in
työtä
tarkkaillaan
riippumattomalta taholta jotta ihmisoikeusloukkaukset voidaan ehkäistä. (EKBO:n
maakirkon synodi marraskuussa 2009)
Muistelun ja esirukouksen päivää vietetään kerran vuodessa, kulloikin 20. kesäkuuta
lähinnä olevana sunnuntaina. Seurakunnat sekä pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöt
kutsutaan mukaan osallistumaan omilla tilaisuuksillaan.

Ehdotus esirukoukseksi Euroopan unionin rajoilla
rajoilla kuolleitten muistoksi
Jumala,
tuomme eteesi tämän maailman äitien itkun ja valituksen,
äitien, jotka odottavat lapsiaan, joiden jäljet häviävät tietämättömiin merissä, aavikoilla.
Pakolaiset,
miehet, naiset, lapset,
maailman sota-alueilta nälkää ja köyhyyttä paenneet,
jotka toivovat parempaa, turvallista elämää
Tuomme eteesi valituksen kuolleista ihmisistä,
rantautuneet rajoillemme,
kuolleet pakomatkalla
aavikoiden, vuoristojen ja merien läpi
Huudamme Sinua ja yhdymme kaikkien niitten huutoon,
jotka etsivät oikeudenmukaisuutta ja parempaa elämää ja jotka kuolivat matkallaan.
Jumala, tuomme eteesi häpeämme siitä
että väistimme katseemme ja vaikenimme.
Olemme Euroopassa kylläisiä emmekä näe, että me olemme syynä nälkään.
Olemme kyltymättömiä emmekä näe, että se on syynä moniin sotiin.
Vaikenemme silloinkin, kun meidän täytyisi ryhtyä toimimaan.
Jumala, tuomme eteesi politiikasta vastaavat ihmiset,
jotka eivät ratkaise pelkkiä numeroita vaan monia yksittäisiä ihmiskohtaloita.
Herätä heitä näkemään asiayhteyksiä.
Pidä heidän omatuntonsa valppaana.
Anna heidän keksiä sääntöjä, joiden johtotähtenä on inhimillisyys ja kauaskantoisuus.
Jumala, anna meille voimaa
olla pakomatkalla olevien lastesi kärsimysten todistaja,
heidän matkallaan meidän luoksemme,
rajoillamme,
pakolaisleireillä ja luonamme,
vankilassa odottamassa käännytystä,
peläten vaaroja,
surren kuolleita.
Auta meitä, Jumala.
Amen

Jumlanpalvelusehdotuksia
Luetaan uutisia ja selostuksia ja niiden välissä lauletaan tai luetaan psalmitekstejä.
Kuolleita voidaan muistella vaieten.
Muutamissa jumalanpalveluksissa olemme laittanet venepakolaisdraamojen valokuvia
pitkälle mustalle liinalle ja jokaisella oli tilaisuus sytyttää kynttilä, asettaa se liinalle ja
rukoilla esirukous.
Tai sytytettiin lämpökynttilöitä, jotka vaieten tai rukoillen asetettiin vesiastiaan
(kastemaljaan).
Olemme käyttäneet Taize-liturgiaa ja -lauluja antaaksemme kehykset kauhullemme, joka sai
meidät vaikenemaan..
Ihmiset kirjoittivat paperille esirukouksia ja kiinnittivät ne eräänlaiseen valitusmuuriin.
Jotkut laittoivat kumiveneitä kirkon edustalle.
Jotkut laittoivat kynttilöitä uimaan joelle.
Jotkut järjestivät surumarsseja.
Tehtävänä voi olla antaa muoto häpeälle, kauhulle ja heräämiselle.

Yhteenveto käytettäväksi seurakuntalehdessä tai jumalanpalveluksessa luettavassa
tiedotteessa
Yhdessä muiden Euroopan maiden kristittyjen kanssa muistelemme 20. kesäkuuta
2010 esirukouksin erityisesti niitä siirtolaisia ja pakolaisia, jotka ovat kuolleet
matkallaan Eurooppaan löytääkseen täältä ihmisarvoisen elämän. Esitämme
syytöksen kuolemantapauksista, jotka johtuvat Euroopan ulkorajojen sulkemisesta.
Tämä tapahtuu yhä tehokkaamman teknisen rajavalvonnan avulla, siirtämällä rajojen
turvaamisen EU:n naapuri- ja kauttakulkumaihin Afrikassa ja Itä-Euroopassa sekä
solmimalla palautussopimuksia lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jopa silloinkin
kun näissä maissa loukataan ihmisoikeuksia.
Ei ole olemassa tarkkoja lukuja niistä ihmisistä, jotka ovat kuolleet matkalla
Eurooppaan,. Ihmisoikeusjärjestö““Fortress Europe“ tulee lehtitietoja analysoimalla
siihen tulokseen, että vuoden 2009 loppuun mennessä n. 15.000 ihmistä on
menehtynyt Euroopan rajoilla.

Rajattu vapaus: SchengenSchengen-alue ja uhrit
Kuolemantapaukset merellä: Kanarian saaret 600 kuollutta, Gibraltar 6.000 kuollutta,
Lampedusa 1.500 kuollutta, Adrianmeri 600 kuollutta, Aigeianmeri 400 kuollutta.
Lähde: Le monde diplomatique/taz Verlags- und Vertriebs GmbH (Hg.), Atlas der
Globalisierungs. Sehen und Verstehen, was die Welt bewegt. Berlin 2009, S.111

Lisätietoja ja -materiaalia
•

tiedosto kuolleitten pakolaisten nimistä perustuen UNITED European Network against
Racism- järjestön laatimaan kuolemanlistaan (List of Deaths). Tiedosto on saatavissa
info@kirchenasyl.de

•

Borderline Europe, http://www.borderline-europe.de

•

EKD Erfahrungen an der Aussengrenze der EU,
http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/newsletter/63227/html

•

Fortress Europe, http://fortresseurope.blogspot.com/2006/02/immigranten-dieeuropischen-grenzen_15.html

•

Frontexwatch, http://frontex.antira.info/frontexwatch

•

Pro Asyl, Kampagne „Stoppt das Sterben“, http://www.proasyl.de/de/themen/stoppt-dassterben

•

UNHCR, Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, http://www.unhcr.ch

Tämän julkaisun ovat laatineet seuraavat instituutiot ja se on saatavissa näistä
osoi
osoitteista:
•

Siirtolais- ja integraatiovaltuutettu Berlin-Brandenburg-schlesisch Oberlausitz'in
evankelisessa kirkossa, http://www.migration.ekbo.de, h.thomae@ekbo.de

•

Ekumeeninen Saksan liittotasavallan kirkonturvapaikkatyöryhmä,
http://www.kirchenasyl.de, info@kirchenasyl.de

•

Saksan evankelinen kirkko on antanut tukensa tämän julkaisun tekemiselle

Julkaisijat
•

CCME – Churches’ Commission for Migrants in Europe, http://www.ccme.be,
info@ccme.be

•

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, http://www.kirchenasyl.de,
info@kirchenasyl.de

Tämä materiaalikokoelma on saatavilla tanskan, englannin, suomen, ranskan ja espanjan
kielisenä - linkki: www.migration2010.eu

