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VIĎ

USA a svet v pohybe s prišelcami
a utečencami

Realitou, ktorá v súčasnosti hýbe Spojenými
štátmi i celým našim svetom, sú prišelci a
utečenci. Šokujúca je skutočnosť, že počet
osôb, žijúcich v krajine, ktorá nie je ich rodnou
krajinou dosiahol v roku 2015 vo svete 244
miliónov. Podľa štatistík Organizácie spojených
národov je to o 41% viac ako v roku 2000. Toto
číslo zahŕňa skoro 20 miliónov utečencov – ľudí,
hľadajúcich pomoc a prístrešie. Jeden milión
týchto utečencov je z Južného Sudánu, zvlášť
ženy a deti. Okolo 11 miliónov ľudí je na úteku
v Sýrii a 4,8 miliónov z nich odišlo do iných
krajín. Tvár chlapca na obrázku je tvárou detí,
ktoré trpia v Aleppo a v našom svete.

Čo v tebe vyvoláva pohľad na tváre
prišelcov?
Keď som navštívila zadržaných imigrantov
v McHanry, rozprávala som sa s matkou a
dcérou zo Sýrie. Matka len plakala a celý čas
opakovala:
„Nikdy som nebola vo väzení, a celý môj život
som nerobila nič zlého.“
Jej dcéra sa usilovala upokojiť ju. Ženy a deti
prichádzajúce zo Sýrie prichádzajú z vojnovej
situácie a nemajú so sebou nič; sú ozajstnými
prišelcami.
Na našom portáli „Corporate Stance on
Immigration“ (Postoj Provincie USA/Karibik
voči imigrantom) sme si všimli súvis medzi
našou prvou SSpS misiou v Argentíne a dnešnou
situáciou ohľadom prišelcov. Už teda v začiatkoch
našej Kongregácie si naše prvé Zakladateľky
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povšimli situáciu prisťahovalcov, hoci v tom
čase sa na túto skutočnosť pozerali inými
očami.

Aké sú v tvojej provincii dejiny
týkajúce sa prisťahovalcov?
Spojené štáty sú od samého začiatku krajinou
prišelcov. Vo svojich dejinách Spojené štáty
poznajú časy, v ktorých boli prijateľnejšie
voči prisťahovalcom, ako aj časy, kedy s nimi
zaobchádzali prísnejšie a nepohostinnejšie.
S nedávnymi voľbami prezidenta Donalda
Trumpa sa problém očividne vyostril.
Teraz musíme my prejaviť väčší záujem o
prisťahovalcov a zasadiť sa za nich. Dejiny
USA Provincie svedčia o tom, že naše sestry
od začiatku pracovali s prisťahovalcami vo
farnostiach a v sociálnych centrách.

hlavne ľudia z Mexika, Guatemaly, Hondurasu
a El Salvadoru.

Čo hovoria dejiny tvojej provincie?
Ako môžeme my SSpS sprostredkovať
prisťahovalcom v našich krajinách
Božiu všetkých objímajúcu lásku?

Prečo prichádzajú ľudia do tvojej
krajiny?

V roku 2014 bolo v USA zaznamenaných
1.016.518 prišelcov s autorizovaným pobytom,
a to hlavne z Mexika, Indie, Číny, Filipín a Kuby.

„Počúvala som
ženu, ktorá
mi rozprávala
príbeh jej rodiny
v Ekvádore.
Jej manžel bol
policajt, a gang,
ktorý kontroloval
určitý objekt, si
myslel, že on na
nich donáša. A tak sa vyhrážali, že budú
mučiť a zabijú celú jeho rodinu. Pozbierali
teda, čo mali, zobrali svoje dve deti a ešte tej
noci opustili miesto. Ich malé dieťa na úteku
ochorelo, a oni vedeli, že ak to aj po hranicu
ešte vydrží, v chladiacom boxe to neprežije.
A tak sa otec rozhodol, že zostane s dieťaťom
v Mexiku, a matka s druhým dieťaťom prešli
do USA.“ Virginia Rivera, členka Misijného
Združenia Ducha Svätého, pohraničie

Odkiaľ pochádzajú prisťahovalci
s autorizovaným pobytom v tvojej
krajine? Čo tam robia?
V roku 2012 žilo v Spojených štátoch 11,4
milióny neautorizovaných prisťahovalcov. Boli
to hlavne prisťahovalci z Mexika, El Salvadoru,
Guatemaly, Hondurasu a z Filipín. Toto sú muži,
ženy a deti, ktorí dnes žijú v strachu, pretože
prezident Trump sa vyhráža, že ich dá deportovať
z krajiny a dá vystavať múr na hranici medzi
Mexikom a USA.

Odkiaľ pochádzajú v tvojej krajine
prišelci, ktorí ešte nemajú autorizovaný
pobyt? Čo robia? Majú strach z Vašej
vlády?
Jedna mladá žena, ktorá s nami pracuje,
nemala potrebné dokumenty, no momentálne
má dočasné potvrdenie, ktoré sa nazýva
„Prechodný dokument pre prisťahované
deti“, ktoré chráni mladých prisťahovalcov
pred vyhostením z krajiny. Táto mladá žena
má strach. Bojí sa, čo s ňou teraz bude.
Zoberú jej tento prechodný dokument, a čo
to bude znamenať pre jej život? Ona je len
jednou z tých miliónov, ktorí žijú v strachu.

Za posledných pár rokov zažali prichádzať
vo veľkom množstve deti bez rodičov alebo
aj matky s deťmi. Krajiny, hlavne z ktorých
prichádzajú, sú Honduras, Guatemala, El
Salvador a Mexiko. Tieto matky a deti boli
umiestňované do barakových väzníc. Dôvody
ich úteku z vlastnej krajiny často kvalifikujú,
pretože prichádzajú z oblasti násilia, chudoby
a gangov.

Prečo prichádzajú ľudia do USA alebo
do tvojej krajiny? Tri hlavné dôvody toho sú
chudoba, vojna a násilie, a v Centrálnej Amerike
sú to tiež gangy. Inými slovami, títo ľudia chcú žiť
život bez násilia. V roku 2013 bolo zadržaných

662.483 imigrantov a skoro pol milióna
bolo poslaných späť do ich krajín. Boli to
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Takýchto príbehov a skutočností utečencov a prišelcov je v USA a vo svete oveľa viac... Rozprávame
sa s nimi a rešpektujeme ich, ako môžeme. Často je to náročné, pretože administrácia a mnohí ľudia
prejavujú voči nim odpor.

POSÚĎ

To, čo nasleduje, je len začiatok toho, nad
čím by sme mali uvažovať, modliť sa a čo
by sme mali zvažovať, keď sa pripravujeme
na konkrétny čin:

„Lebo bol som hladný a dali ste Mi jesť;...
bol som pocestný a pritúlili ste Ma; nahý
a zaodeli ste Ma; ... Bol som vo väzení a
navštívili ste Ma.“ (Mt 25:31-46)
Čo ti hovoria tieto slová? Ako
by sme ich mohli realizovať pre
prišelcov a utečencov?

Sväté Písmo nám veľa hovorí o tom, ako
máme zaobchádzať s prisťahovalcami a
cudzincami. Len v Starom Zákone sa 92 krát
objavuje zmienka o prišelcoch. Je ich príliš veľa
na to, aby sme ich tu mohli všetky vymenovať.
Ale aspoň tieto:

Ježiš, Mária a Jozef boli tiež utečencami.
Zakúsili strach, trápenia i to, čo znamená
nevedieť, čo bude ďalej. Mt 2:13-15

„Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi...
Vysluhuje právo sirote a vdove a miluje cudzinca;
dáva mu jedlo a odev. Aj vy majte radi cudzinca,
lebo aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine!“

Je v Evanjeliách aj viac podobných
udalostí?

Obrazy Božej všetkých objímajúcej lásky:

(Dt 10:17-19)

Slnko svieti rovnako na spravodlivých i
nespravodlivých... Mt 5:45;
Poďte ku mne ... deti – Lk 18:16;
Poďte ku mne ... Mt 11:28-30;

„Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať
cudzinec, neutláčaj ho! Cudzinec, ktorý sa bude u
vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec.
Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v
egyptskej krajine. Ja som Pán, váš Boh!“ (Lv 19:33-34)

obrazy Dieťaťa Ježiša z roztvoreným náručím;

Čo nám hovoria tieto úryvky Písma?
Nájdeš v Starom Zákone aj iné citáty
o prisťahovalcoch?

Ježiš s roztvorenými ramenami na kríži. Iné?

3

Konštitúciách, nad ktorým by bolo
dôležité zamyslieť sa v tejto službe?

Sociálne učenie Cirkvi: Všetky princípy sociálneho

učenia Cirkvi sú dôležité, avšak prvý a druhý
sú najdôležitej šie. Prvým princípom je život a
dôstojnosť človeka a druhý princíp hovorí o
rodine, spoločenstve a spoluúčasti. Prejaviť úctu
a dôstojnosť každému človeku, bez ohľadu na to, či
je autorizovaný alebo neautorizovaný prisťahovalec,
bez ohľadu na národnosť a na pohlavie, je veľmi
dôležité. Udržať rodiny pospolu je tak isto veľmi
dôležité.

Dokument našej 11. Generálnej kapituly z roku
1996 „Povolané deliť sa životom a misiou“
hovorí, že „vidíme nespravodlivé situácie a
necháme sa nimi osloviť. ... K prisťahovalcom
a uchádzačom o azyl pristupujeme s postojom
rešpektu a prijatia.“ (Str. 32-33)
Ako to dnes chápeš a ako to
môžeme dnes žiť? Sú v tom
Dokumente aj iné body, ktoré sa ti
zdajú dôležité?

Prečo myslíš, že tieto princípy sú
dôležité? Riadiš sa aj inými princípmi
Sociálneho učenia Cirkvi?

V Dokumente našej 12. Generálnej kapituly
z roku 2002 „Rozdúchať oheň ...“ sa

Pápež František apeluje na celú medzinárodnú
spoločnosť, aby vytvorila nové právne a
bezpečnostné formy migrácie. Nesúhlasí
s názorom, že ten obrovský pohyb ľudí v
dnešnom svete je zapríčinený okolnosťami alebo
sporadickými nutnosťami a tvrdí, že migrácia
je znamením doby. Zvlášť prosí za emigrujúce
deti bez rodičov, ktoré prichádzajú do USA z
Centrálnej Ameriky a Mexika, aby boli prijaté a
aby sa o ne postarali.

píše: „Počet sociálne vylúčených ľudí – ako
imigrantov, utečencov, ľudí hľadajúcich azyl ...
neustále narastá. ... Tieto záležitosti si musíme
dostatočnejšie povšimnúť, keďže zaujímame
stanovisko s tými, ktorí žijú v biede.“ (Par. 60)
Ako sa to stáva, že
vylučujeme niektorých z nášho
spoločenstva? Ako rozprávame
o prisťahovalcoch? Chudoba je
dôvod opustenia vlastnej krajiny:
ako by sme teda mohli pomôcť
odstraňovať chudobu?

Má pápež František špeciálne
posolstvo aj pre tvoju krajinu? Ktoré z
jeho výpovedí ohľadom utečencov
ťa oslovili a inšpirovali?

Naša Konštitúcia 112

nás pozýva slúžiť
predovšetkým chudobným, keďže sa zastávame
spravodlivosti a pokoja. V našej práci s
prisťahovalcami je naozaj veľmi dôležité spoznať
dôstojnosť a hodnotu každého človeka. Veľakrát im
nemôžeme dať materiálne dobrá, avšak môžeme im
prejaviť rešpekt, môžeme ich vypočuť a povzbudiť.
Ako to môžeme realizovať dnes v našej
krajine, vzhľadom na prisťahovalcov?
Poznáš aj iný článok v našich
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KONAJ

SVD, SSpS a SSpSAP v USA sa zjednotili
na spoločnom programe apoštolátu medzi
prisťahovalcami a utečencami. Pre začiatok
si vytvorili také štyri piliere, aby všetky tri
provincie mohli tento program realizovať:

pápeža Františka ohľadom utečencov a
prisťahovalcov.

v našom Corporate Stance on Immigration
a vidíme, že pomáhajú tak osobne ako aj v
komunitách. Vo všetkých týchto aktivitách
je dôležité, aby sme poznali našu legislatívnu
realitu a v tej realite konali.

Aké sú vaše aktivity?

Používanie našich sociálnych médií,
facebooku a našej webovej stránky, link k
iným situáciám: Obchodovanie s ľuďmi a
emigrácia, Emigrácia a zmeny v životnom
prostredí, atď.

modlitba, obhajovanie, dávanie do
povedomia, akcia. Používame tieto piliere aj

Nasleduje vymenovanie niektorých aktivít
s imigrantmi v provincii USA/Karibik:
• Odpoveď na potreby imigrantov v oblasti
Rogers Park, v Chicagu, kde sa nachádza
jedna naša komunita: učenie angličtiny,
počítačové kurzy, kurzy šitia a iných
zručností. Pre tento účel sme v roku
2012 otvorili Centrum učenia pre život,
zasvätené Duchu Svätému. Teraz tam
máme aj oddelenie pre násilie v rodinách,
ktoré pomáha imigrantským ženám,
trpiacim na násilie.

Modlitba: zostavené modlitby, hodiny poklony,
prosby pri svätej omši...

Obhajovanie: Každý týždeň sa posiela všetkým

našim členom správa, ktorá hovorí o danej
situácii, modlitba, telefonáty alebo e-maily,
prosby, akcie a využívajú sa sociálne média.

Dávanie do povedomia: Filmy, rozhovory,
články, Dni vyhlásené OSN, e-mail informácie, atď.

• Niekoľ ko SSpS chodieva do vypočúvajúcich
väzníc navštevovať prisťahovalcov
a počúvať ich príbehy a skúsenosti.
Nemôžeme pre nich niečo robiť, no oni si
cenia i to, že ich počúvame, že sme tam s

Akcie: Zapájanie sa do programov iných
organizácií, pracujúcich s imigrantmi, spolupráca
s Biskupskou konferenciou Spojených štátov,
ako aj s diecézami a arcidiecézami, počúvanie
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ktorí zdieľajú náš zápal za spravodlivosť pre
imigrantov.

nimi tvárou v tvár. My sme jediné, ktoré oni
vidia z tváre do tváre. Mnohí nám vyjadria,
ako rastie ich viera a pribúdajú im sily. Ich
životné príbehy sa nás dotýkajú.

1. Pozývame
vás
identifikovať
vo vašom okolí osoby alebo
organizácie, s ktorými by ste mohli
spolupracovať.

Aké príbehy môžete rozprávať vy?
• Iné komunity činnosť s prisťahovalcami berú
ako súčasť svojho pastoračného programu
alebo im vychádzajú v ústrety rôznymi
inými spôsobmi. Niektoré sestry sa zapájajú
do nášho pastoračného programu pre deti.
Niektoré komunity prijali s otvoreným
náručím do svojich domov prisťahované ženy.

2. Rozprávaj iným, ako my rozširujeme
kruh Božieho milosrdenstva s
prišelcami a utečencami.

Čo môžeme urobiť? Čo môžeme
urobiť spoločne?

V januári 2003 vydali biskupské konferencie
Spojených štátov a Mexika pastoračný list: „Už nie
cudzinci: spoločne na ceste nádeje“. Obsahuje
päť princípov, podľa ktorých Cirkev odpovedá na
verejné strategické návrhy, týkajúce sa imigrantov.
V tomto čase, keď si anti-imigrantské postoje,
nepochopené informácie a nenávisť voči imigrantom
kliesnia cestu do zákonov, stratégií a spôsobov,
ako s nimi zaobchádzať, my, Služobnice Ducha

Ďakujeme za vaše úsilie!

Svätého veríme, že je zvlášť naliehavé postaviť
sa na stranu imigrantov a spolupracovať s tými,

Preklad: Sr. Mária Florková, SSpS
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