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MELIHAT

Amerika Serikat dan Dunia sibuk
dengan Kaum Migran dan Pengungsi

Salah satu realitas Amerika Serikat yang terbesar
dan juga dunia kita adalah kaum migran dan
pengungsi. Mengejutkan untuk mengetahui
bahwa jumlah kaum migran internasional –
orang-orang yang hidup di negara lain dari
negara di mana mereka lahir – mencapai 244
juta pada tahun 2015 di seluruh dunia. Menurut
PBB, jumlah ini bertambah 41 % dibandingkan pada tahun 2000. Jumlah ini mencakup
hampir 20 juta pengungsi. Satu juta dari para
pengungsi ini meninggalkan Sudan Selatan,
kebanyakan perempuan dan anak-anak. Sekitar
11 juta orang sedang melarikan diri di Suriah dan
4,8 juta mengungsi ke negara-negara lain. Anak
laki-laki ini menunjukkan wajah anak-anak yang
menderita di Aleppo dan di dunia.

Apakah arti wajah migran bagimu?
Ketika saya mengunjungi rumah tahanan
di McHenry, saya berbicara dengan seorang
ibu dan anaknya dari Suriah. Istri dan ibu
ini hanya menangis sepanjang waktu sambil
mengatakan,
“Saya tidak pernah dipenjara dan saya tidak
melakukan kesalahan apapun.”
Anaknya mencoba menghiburnya. Sekarang
perempuan dan anak-anak berada di perang
dan tidak mempunyai apa-apa; mereka
sungguh-sungguh pengungsi.
Dalam Pendirian Hukum kami tentang Imigrasi
di Provinsi AS/Karibian, kami mencatat
hubungan antara misi SSpS pertama di Argentina

Omran Daqneesh, 5, Aleppo, Syria

dengan kaum imigran. Jadi, bahkan pada
awalnya para Rekan Pendiri kita menyadari
soal imigrasi meskipun pada waktu itu mereka
tidak memikirkannya seperti sekarang ini.

Apakah dalam Sejarah Provinsimu
ada hal-hal yang berhubungan
dengan kaum migran?
Amerika Serikat telah menjadi suatu negara
kaum imigran sejak permulaannya. Di
sepanjang sejarahnya ada saat-saat ketika AS
lebih menerima mereka dan di lain waktu
peraturan-peraturan menjadi lebih ketat dan
tidak menerima mereka. Dengan pemilihan
Presiden Donald Trump yang baru terjadi,
masalah ini telah diperluas. Sekarang ada
suatu kebutuhan yang lebih besar bagi kami
untuk berada BAGI KAUM MIGRAN.
Di sepanjang sejarah AS kami telah bekerja

dengan kaum migran di paroki-paroki dan pusatpusat sosial.

Mengapa orang-orang datang ke AS atau ke
negaramu? Tiga alasan utama adalah kemiskinan,
perang dan kekerasan dan di Amerika Central
karena geng. Dengan kata lain mereka ingin
mempunyai suatu kehidupan yang lebih baik tanpa
kekerasan. Pada tahun 2013 ada 662.483 orang yang
ditahan dan hampir setengah juta dipulangkan
ke negara-negara mereka. Kebanyakan mereka
dipulangkan ke Meksiko, Guatemala, Honduras
dan El Salvador. Guatemala, Honduras und El
Salvador.

Bagaimana sejarah migran di
negaramu? Bagaimana kita, SSpS,
membagikan kasih Allah yang inklusif
dengan kaum migran?
Inilah wajah-wajah realitas imigran kita di jaman
ini. Pada tahun 2014 ada 1.016.518 orang dengan
ijin tinggal yang sah di AS, kebanyakan dari
Meksiko, India, Tiongkok, Filipina dan Kuba.

Mengapa orang-orang datang ke
negaramu?

Darimana asalnya para imigran yang
sah di negaramu? Apa yang mereka
lakukan?

“Saya
mendengarkan
seorang
perempuan yang
menceritakan
keluarganya
di Ekuador.
Suaminya
adalah seorang
polisi dan
geng yang
mengontrol daerah itu berpikir kalau
suaminya telah mengadukan geng itu
sehingga mereka mengancam akan
menyiksa dan membunuh keluarganya.
Mereka membawa sedikit barang,
mengambil ke dua anak mereka, dan
meninggalkan rumah pada malam itu.
Di perjalanan bayi mereka amat sakit
dan mereka tahu seandainya mereka
sampai di perbatasan, bayi mereka tidak
akan dapat bertahan hidup. Maka si
ayah membuat keputusan yang sulit
untuk tinggal di Meksiko dengan bayinya
dan si ibu serta anak mereka yang lain
melanjutkan perjalanan ke Amerika
Serikat.” Pada perbatasan AS dari
Virginia Rivera, Perkumpulan Misionaris
Roh Kudus

Pada tahun 2012 ada 11,4 juta imigran yang tidak
sah tinggal di Amerika Serikat. Negara-negara asal
mereka adalah Meksiko, El Salvador, Guatemala,
Honduras dan Filipina. Mereka adalah laki-laki,
perempuan dan anak-anak yang hidup dalam
ketakutan sekarang ini karena ancaman-ancaman
Presiden Trump untuk mengusir mereka dan
membangun tembok di sepanjang perbatasan
AS/Meksiko
Darimana asalnya para imigran yang
tidak sah yang hidup di negaramu?
Apakah pekerjaan mereka? Apakah
mereka ketakutan terhadap
pemerintah?
Satu perempuan muda yang bekerja
dengan kami tidak mempunyai dokumen
tapi sekarang
sudah mempunyai
dokumen sementara yang disebut
“Aksi Penangguhan bagi Kedatangan
Kanak-kanak” yang melindungi kaum
muda imigran yang dapat dipilih dari
pengusiran. Ia ketakutan apa yang
akan terjadi sekarang.
Akankah
dokumennya diambil dan apakah
arti- nya hal ini bagi hidupnya? Ia
hanyalah satu dari jutaan orang yang
hidup dalam ketakutan.
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Selama dua tahun terakhir ini “Anak-anak tanpa
pendamping” mulai datang dalam jumlah besar
melalui perbatasan dan juga kaum ibu bersama anakanak. Kebanyakan mereka datang dari Honduras,
Guatemala, El Salvador dan Meksiko. Ibu-ibu dan
anak-anak ini ditempatkan di penjara seperti di barakbarak. Banyak kali mereka sungguh-sungguh dapat
dianggap sebagai kaum pengungsi karena mereka
berasal dari daerah-daerah yang penuh kekerasan,
kemiskinan dan mafia.

Ada baegitu banyak lagi fakta-fakta, cerita-cerita
dan realitas kaum migran dan pengungsi di AS dan
di dunia…. Kami berbicara dengan mereka dan
menghormati mereka sedapat mungkin. Kadangkadang hal ini merupakan sebuah tantangan ketika
mereka yang di administrasi dan banyak orang
mempunyai perasaan yang bermusuhan terhadap
kaum imigran dan pengungsi.

MENIMBANG

Apakah yang dikatakan teks-teks kitab
suci ini kepada kita? Dapatkah anda
menemukan kutipan-kutipan lain tentang
imigran di Perjanjian Lama?
“Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan;
.. Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan;
telanjang, kamu memberi Aku pakaian; …Aku di dalam
penjara, kamu mengunjungi Aku.” Mateus 25:31-46
Apakah arti teks ini bagimu? Bagaimana
kita dapat melakukan hal ini bagi kaum
migran dan pengungsi?
Yesus, Maria dan Yosef adalah pengungsi-pengungsi.
Mereka mengalami ketakutan, pergulatan dan tidak
dikenal karena menjadi pengungsi. Mateus 2:13-15 .
Apakah ada contoh-contoh lain di Injil?

Berikut ini hanyalah sebuah sumber awal dari
semua yang ingin kita renungkan, doakan dan
pertimbangkan ketika kita sedang mempersiapkan
tindakan:
Kitab Suci mengatakan kepada kita begitu banyak
tentang bagaimana memperlakukan kaum migran
dan orang asing. Kenyataannya, konsep imigran
muncul 92 kali di Perjanjian Lama saja. Ada begitu
banyak nama di sini…. Inilah salah satunya:
“Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan
segala tuhan, ….yang membela hak anak yatim dan janda
dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan
memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu
haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing,
sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir”

Gambaran-gambaran kasih Allah yang Inklusif,
Merangkul Semua:

(Ulangan 10:17-19)

Menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang
yang baik… Mateus 5:45;
Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku - Lukas 18:16;
Marilah kepada-Ku … Mateus 11: 28-30;

“Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu,
janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal
padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari
antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu
juga orang asing dahulu di tanah Mesir; Akulah Tuhan,
Allahmu” (Imamat 19:33-34)

gambaran Kanak-kanak Yesus dengan kedua
tangannya yang terulur; Yesus dengan tangan-Nya
yang diulurkan pada salib. Yang lain?
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dan para pengungsi? Dapatkah
anda melihat artikel lain dalam
konstitusi kita yang penting untuk
direfleksikan dalam karya pelayanan
ini?

Ajaran Sosial Katolik (ASK): Semua prinsip ASK
penting namun prinsip yang pertama dan ke dua
adalah yang paling penting. Prinsip pertama adalah
Kehidupan dan Martabat Manusia dan prinsip ke
dua: Panggilan Keluarga, Komunitas dan Partisipasi.
Menunjukkan martabat kepada setiap orang itu
amat penting, entah mereka itu sah atau tidak sah,
tidak peduli apapun kebangsaan atau jender mereka.
Menjaga keluarga bersama-sama itu amat penting
dan merupakan sebuah prinsip dalam peraturan
legal kami dalam imigrasi.

Dokumen Kapitel Umum General XI, 1996 kita,
“Dipanggil untuk Berbagi Hidup dan Misi”,
mencatat bahwa “kita mengenali situasi-situasi
ketidakadilan dan membiarkan diri kita sendiri
disentuh olehnya secara mendalam.” …. Kita
mendekati kaum migran, pengungsi dan pencari
suaka dengan sikap respek dan penerimaan.”
halaman 32-33.

Mengapa anda berpikir prinsip-prinsip
ini penting? Apakah anda mempunyai
prinsip ASK yang lain?

Bagaimana anda mengerti hal ini di
jaman ini dan bagaimana kita dapat
menghayatinya? Apakah ada poinpoin penting lain yang anda temukan?

Paus Fransiskus telah memohon kepada seluruh
komunitas internasional untuk mengembangkan
bentuk legal yang baru dan terjamin dari migrasi.
Ia menolak pandangan bahwa gerakan orangorang dalam jumlah yang besar di jaman ini adalah
keadaan yang tak langsung atau karena keadaan
darurat yang dipisahkan dan membantah bahwa
migrasi merupakan tanda jaman. Ia membuat
permohonan khusus untuk migran anak-anak tanpa
pendamping yang memasuki AS dari Amerika
Central dan Meksiko agar diterima dan dilindungi.

Menyalakan kembali Api dalam Komunitas
SSpS untuk Misi Jaman Ini, Kapitel Umum
XII, 2002 - Dokumen Kapitel menulis “Jumlah
orang-orang yang tersingkir secara sosial, seperti
kaum imigran, pengungsi, pencari suaka… terus
bertambah… Keprihatinan-keprihatinan ini masih
harus dihadapi secara lebih layak sebagaimana
kita memperkuat keberpihakan kita dengan
mereka yang hidup dalam kemiskinan.” #60

Apakah Paus Fransiskus mempunyai
pesan khusus kepada negaramu?
Kutipan-kutipan lain apa yang
menyentuhmu mengenai kaum migran
dan pengungsi?

Bagaimana kita menyingkirkan orangorang? Bagaimana kita berbicara
tentang migran? Kemiskinan adalah
penyebab migrasi maka bagaimana
kita dapat bekerja untuk mengurangi
kemiskinan?

Konstitusi kita artikel 112 mengundang kita untuk
memberikan pelayanan khusus kepada kaum miskin
sambil kita berpihak pada keadilan dan perdamaian.
Dalam karya kami dengan kaum imigran, amatlah
penting untuk mengakui martabat dan nilai setiap
orang sebagai manusia. Banyak kali kami tidak
dapat memberikan barang-barang kepada mereka,
namun kami dapat memberikan respek kepada
mereka, mendengarkan mereka dan mendorong
mereka.
Bagaimana kita dapat melakukan hal
ini di jaman ini dengan kaum imigran
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BERTINDAK

Dalam Usaha Imigrasi Bersama kami tentang
Imigrasi, SVD, SSpSAP dan SSpS mempunyai
suatu tindakan bersama atas nama kaum imigran
dan pengungsi. Ketika kami memulai usaha ini
pertama kali, kami membuat empat pilar sehingga
provinsi-provinsi kami dapat berpartisipasi: melalui
Doa, Advokasi, dan Kesadaran diri kami sendiri
serta mendidik orang-orang lain dan akhirnya
Tindakan. Kami menggunakan pilar-pilar ini dalam
Pendirian Hukum tentang Imigrasi dan sungguh
membantu untuk penggunaan pribadi dan/atau
komunitas. Dalam semua tindakan ini pentinglah
untuk mengetahui dan bertindak dalam realitas
legislatifmu.

pengungsi. Menggunakan media sosial kami,
Facebook dan website kami, link dengan situasisituasi lain – Perdagangan Manusia dengan
Imigrasi dan Perubahan Iklim, dll.
Apakah tindakan-tindakanmu?
Berikut ini beberapa contoh jangkauan kami
kepada para imigran dari Provinsi AS/Karibian:
Kebutuhan kaum imigran di daerah Rogers Park
di Chicago, di mana salah satu komunitas kami
berada, adalah belajar bahasa Inggris sebagai
Bahasa Ke dua, belajar komputer dan menjahit
serta ketrampilan-ketrampilan lain. Karena
itu Center Pembelajaran Hidup Holy Spirit
didirikan pada tahun 2012. Sekarang Center ini
juga mempunyai unit Kekerasan Dalam Rumah
Tangga yang menolong kaum perempuan
imigran yang menderita akibat pelecehan dalam
rumah tangga.

Doa: doa-doa yang dipersiapkan, jam suci, dan doadoa kaum beriman….
Advokasi: Setiap minggu sebuah tanda siaga dikirim

kepada para anggota kami tentang situasi, doa,
telefon atau e-mail, petisi-petisi, tindakan-tindakan
dan media sosial. Bekerja bersama-sama sungguh
membuat suatu perbedaan.

Beberapa SSpS pergi ke Penjara-penjara
Tahanan untuk mengunjungi para imigran yang
ditahan dan mendengarkan cerita-cerita dan
pengalaman-pengalaman mereka. Kami tidak
dapat “melakukan” sesuatu bagi mereka, namun
mereka menghargai kami yang mendengarkan
mereka dan hadir untuk mereka secara langsung.
Kami adalah satu-satunya orang yang mereka
jumpai secara langsung. Banyak dari mereka
mengungkapkan pertumbuhan dalam iman

Kesadaran/Pendidikan: Film, konferensi, tulisantulisan, Hari-hari PBB, e-mail informasi, dll.
Tindakan-tindakan: Keterlibatan dengan organisasiorganisasi imigran, bekerja sama dengan Konferensi
Para Uskup AS tentang Imigrasi dan Keuskupankeuskupan serta Keuskupan Agung, mendengarkan
Paus Fransiskus tentang kaum migran dan
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1. Kita diundang untuk mengenali
individu-individu atau organisasiorganisasi di tempat kita sendiri
yang dengannya kita dapat
bekerjasama.

dan kekuatan mereka. Cerita-cerita mereka amat
menyentuh.
Apakah cerita-ceritamu?

Komunitas-komunitas lain bekerja dengan kaum
imigran melalui program pastoral mereka atau
menjangkau mereka dalam berbagai cara. Beberapa
suster juga menjadi bagian dari program pastoral
untuk anak-anak. Berbagai komunitas telah
menerima kaum perempuan imigran di rumah
mereka dengan tangan terbuka.

2. Syering cerita-cerita bagaimana
kita memperluas lingkaran belas
kasih Allah dengan kaum migran
dan pengungsi.
Apa yang dapat kita lakukan?
Apa yang dapat kita lakukan
bersama-sama?

Pada bulan Januari 2003, para Uskup AS dan
Meksiko mengeluarkan surat pastoral, Bukan
Lagi Orang-orang Asing: Bersama-sama pada
Perjalanan Harapan. Surat ini mencatat lima
prinsip yang menentukan bagaimana Gereja
menanggapi proposal-proposal kebijakan publik
yang berhubungan dengan imigrasi. Selama waktu
ini ketika perasaan anti imigran, salah informasi
dan kebencian menjadi undang-undang, kebijakankebijakan dan cara-cara menghadapi kaum imigran,
kami, Para Suster Misionaris Abdi Roh Kudus,
percaya bahwa sangatlah mendesak kami berpihak
dengan kaum imigran dan dengan mereka yang
juga memiliki semangat yang bernyala-nyala bagi
keadilan kaum imigran.

Terima kasih atas usaha-usaha
kalian!

Pernejemah Sr. Ines Setiono, SSpS
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