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“Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”

 

Drodzy bracia i siostry!

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami
Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę Jezusa, która jest zarówno
porywająca jak i zobowiązująca. Stwierdzenie to wytycza w istocie pewną drogę, która prowadzi
do Boga, począwszy od najmniejszych, a skończywszy na Zbawicielu w dynamice gościnności.
Zatem to właśnie gościnność jest niezbędnym warunkiem, aby urzeczywistnić tę drogę: Bóg stał
się jednym z nas, w Jezusie stał się dzieckiem, a otwartość na Boga w wierze, która karmi
nadzieję, wyraża się w miłosnej bliskości wobec najmniejszych i najsłabszych. Zarówno wiara,
nadzieja jak i miłość są zaangażowane w uczynkach miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała,
które odkryliśmy podczas niedawnego Jubileuszu Nadzwyczajnego.

Ale Ewangeliści podkreślają również odpowiedzialność tych, którzy działają wbrew miłosierdziu:
„kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby
lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2). Jakże
nie myśleć o tym surowym ostrzeżeniu zastanawiając się nad wyzyskiem, jakiego dopuszczają się
ludzie bez skrupułów, ze szkodą dla wielu chłopców i dziewcząt wprowadzanych na drogę
prostytucji lub nabranych na pornografię, zniewolonych pracą dziecięcą lub zaciągniętych do
wojska, wplątanych w handel narkotykami i inne formy przestępczości, zmuszonych do ucieczki
od konfliktów i prześladowań, związanej z ryzykiem samotności i opuszczenia?

Z tego względu z okazji dorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, zależy mi na
zwróceniu uwagi na sytuację nieletnich imigrantów, zwłaszcza samotnych, wzywając wszystkich



do otoczenia troską dzieci, które są trzykrotnie bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są
cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od
ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej.

Dzisiaj migracje nie są zjawiskiem ograniczonym do niektórych obszarów naszej planety, ale
dotykają wszystkich kontynentów i w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego
problemu globalnego. Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych
warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do
opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w
innym miejscu. To przede wszystkim nieletni płacą wielkie koszty emigracji, niemal zawsze
spowodowanej przez przemoc, ubóstwo i warunki środowiskowe – czynniki z którymi niemal
zawsze łączy się również globalizacja w jej aspektach negatywnych. Niepohamowany wyścig ku
szybkim i łatwym zyskom pociąga za sobą także rozwój obrzydliwych plag, jak handel dziećmi,
wyzysk i maltretowanie nieletnich i, ogólnie, pozbawienie praw właściwych dzieciństwu
usankcjonowanych w Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Okres dziecięcy ze względu na jego szczególną delikatność ma unikalne i niezbędne wymagania.
Przed wszystkim prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego, w którym można
wzrastać pod kierunkiem i przykładem ojca i matki. Następnie, prawo i obowiązek do otrzymania
odpowiedniego wykształcenia, głównie w rodzinie, a także w szkole, gdzie dzieci mogą rozwijać
się jako ludzie i jako protagoniści swojej własnej przyszłości i przyszłości swojej ojczyzny.
Rzeczywiście w wielu częściach świata czytanie, pisanie i dokonywanie elementarnych rachunków
jest nadal przywilejem nielicznych. Ponadto wszyscy nieletni mają prawo do zabawy i
podejmowania aktywności rekreacyjnych – a w sumie mają prawo, aby być dziećmi.

Natomiast wśród imigrantów dzieci są grupą najbardziej narażoną, ponieważ, wchodząc w życie,
są niedostrzegane i pozbawione głosu: niestabilność pozbawia je dokumentów, ukrywając je w
oczach świata; nieobecność towarzyszących im dorosłych uniemożliwia, by ich głos się podniósł i
był słyszalny. W ten sposób imigranci niepełnoletni często ostatecznie lądują na najniższych
poziomach ludzkiej degradacji, gdzie bezprawie i przemoc wypalają przyszłość wielu niewinnych
ludzi, zaś sieć wyzysku nieletnich trudno przełamać.

Jak na to reagować?

Przede wszystkim zdając sobie sprawę, że zjawisko migracji nie jest oderwane od historii
zbawienia, a wręcz stanowi jej część. Z nim jest związane przykazanie Boże: „Nie będziesz gnębił
i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Wj
22,20); „Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt
10,19). Zjawisko to jest znakiem czasów, znakiem mówiącym o opatrznościowym dziele Bożym w
historii i we wspólnocie ludzkiej w oczekiwaniu na powszechną komunię. Nie pomijając problemów
a często także dramatów i tragedii migracji, jak również trudności związanych z godnym
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przyjęciem tych osób, Kościół zachęca do rozpoznania Bożego planu także w tym zjawisku, będąc
pewnym, że nikt nie jest obcy we wspólnocie chrześcijańskiej, „obejmującej osoby każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Każdy jest cenny, osoby są znacznie
ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje
życie i godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, jak to ma miejsce w
przypadku migrantów niepełnoletnich.

Trzeba również zmierzać do ochrony, integracji i trwałych rozwiązań.

Przede wszystkim chodzi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim
migrantom ochrony i obrony, ponieważ „ci chłopcy i dziewczęta trafiają często na ulicę,
pozostawieni są samym sobie, wykorzystywani przez ludzi pozbawionych skrupułów, którzy
niejednokrotnie czynią z nich ofiary przemocy fizycznej, moralnej i seksualnej” (BENEDYKT XVI,
Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008).

Zresztą linia podziału między migracją a handlem czasami może być bardzo cienka. Istnieje wiele
czynników, które przyczyniają się do stworzenia wśród imigrantów stanu narażonych na
niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli są niepełnoletni: ubóstwo i brak środków utrzymania – wraz
nierealnymi oczekiwaniami wywołanymi przez media; niski poziom alfabetyzacji; nieznajomość
praw, kultury a często także języka krajów przyjmujących. Wszystko to czyni ich zależnymi
fizycznie i psychicznie. Ale najsilniejszym bodźcem do wykorzystywania i wyzysku dzieci jest
popyt. Jeśli nie zostanie znaleziony surowszy i bardziej skuteczny sposób reakcji przeciwko
spekulantom, to nie będzie można powstrzymać wielu form niewolnictwa, których ofiarami są
nieletni.

Konieczne jest zatem, aby imigranci właśnie dla dobra swoich dzieci coraz ściślej współpracowali
z przyjmującymi je wspólnotami. Z wielką wdzięcznością patrzymy na organizmy i instytucje,
kościelne i obywatelskie, które z wielkim zaangażowaniem oferują czas i środki, aby chronić
nieletnich przed różnymi formami wykorzystywania. Ważne, aby zrealizować coraz bardziej
skuteczną i wzmożoną współpracę, opartą nie tylko na wymianie informacji, ale także na
intensyfikacji sieci zdolnych do zapewnienia szybkich i powszechnych interwencji. Nie oznacza to
niedocenienia faktu, że niezwykła siła wspólnot kościelnych przejawia się zwłaszcza wtedy, gdy
jest w nich jedność w modlitwie i komunia we wspólnocie.

Po drugie, trzeba pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów. Zależą oni we
wszystkim od wspólnoty dorosłych i bardzo często brak środków finansowych staje się przeszkodą
w zastosowaniu odpowiedniej polityki przyjęcia, pomocy i integracji społecznej. W konsekwencji,
zamiast promować integrację społeczną nieletnich migrantów, czy programy bezpiecznej i
wspieranej repatriacji, usiłuje się jedynie przeszkodzić ich wjazdowi, sprzyjając w ten sposób
uciekaniu się do siatek nielegalnych; lub są oni odsyłani do kraju pochodzenia, bez upewnienia
się, czy odpowiada to ich rzeczywistemu „interesowi nadrzędnemu”.
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Kondycja nieletnich migrantów jest jeszcze poważniejsza, gdy są w sytuacji nieregularnej lub gdy
są zaangażowani przez zorganizowaną przestępczość. Wówczas często ich losem są ośrodki
pozbawienia wolności. Nierzadko bywają aresztowani, a ponieważ nie mają pieniędzy, aby
zapłacić za kaucję lub podróż powrotną, to mogą być przez długie okresy osadzeni, narażeni na
nadużycia i przemoc różnego rodzaju. W takich przypadkach prawo państw do zarządzania
przepływami migracyjnymi oraz zabezpieczenia narodowego dobra wspólnego musi się łączyć z
obowiązkiem rozwiązania i uregulowania sytuacji nieletnich imigrantów, z pełnym poszanowaniem
ich godności i starając się sprostać ich potrzebom, kiedy są sami, ale również potrzebom ich
rodziców, dla dobra całej rodziny.

Następnie kluczową kwestią pozostaje przyjęcie odpowiednich procedur krajowych i planów
współpracy uzgodnionych pomiędzy krajami pochodzenia i przyjmującymi, mając na uwadze
eliminację przyczyn przymusowej migracji nieletnich.

Po trzecie, kieruję do wszystkich gorący apel o poszukiwanie i przyjmowanie trwałych rozwiązań.
Ponieważ jest to zjawisko złożone, kwestia migrantów nieletnich musi zostać rozwiązana
począwszy od jej przyczyn. Wojny, łamanie praw człowieka, korupcja, ubóstwo, zaburzenia
równowagi środowiska i katastrofy ekologiczne są niektórymi z przyczyn tego problemu. Dzieci
jako pierwsze cierpią z tego powodu, znosząc niekiedy tortury i kary cielesne, którym towarzyszą
cierpienia moralne i psychiczne, pozostawiając w nich niemal zawsze nieusuwalne ślady.

Jest zatem absolutnie konieczne, aby w krajach pochodzenia stawić czoło przyczynom migracji.
Wymaga to, jako pierwszy krok, zaangażowania całej wspólnoty międzynarodowej w celu
wygaszenia konfliktów i przemocy, które zmuszają ludzi do ucieczki. Ponadto potrzebna jest
dalekowzroczna wizja, zdolna do zapewnienia odpowiednich programów dla obszarów dotkniętych
najpoważniejszymi niesprawiedliwościami i niestabilnością, aby wszystkim zapewniono dostęp do
autentycznego rozwoju, który promuje dobro dzieci będących nadzieją ludzkości.

Na koniec pragnę skierować słowo do was, idących obok dzieci i młodzieży na drogach emigracji:
potrzebują oni waszej cennej pomocy, a także Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej
przez was ofiarnej służbie. Niestrudzenie odważnie żyjcie dobrym świadectwem Ewangelii, która
wzywa was do rozpoznania i przyjęcia Pana Jezusa obecnego w najmniejszych i najsłabszych.

Zawierzam wszystkich nieletnich imigrantów, ich rodziny, ich wspólnoty i was, będących blisko
nich, opiece Świętej Rodziny z Nazaretu, aby czuwała nad każdym i towarzyszyła im w drodze. Do
mojej modlitwy dołączam Apostolskie Błogosławieństwo.

W Watykanie, 8 września 2016 r., we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
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