نداء عيد امليالد
من أجل س ياسة انسانية للهجرة
س نة  ٥١٠٢طلب  ٠١الف طفل امحلاية يف بدلان حسب دائرة الهجرة  ،وصلوا مع أو بدون عائالهتم بسبب العنف
واحلرب من أجل حياة جديدة يف السويد
أُس ُتقبِلوا هنا ابلكرم والرعاية ِ
املناس بة عند الس ياس يني ّ
وموظفي ادلوةل  ،واملعلمني وطامق املدارس واملوظفني الجامتعيني
والرجال ّ
الطيبني والرشاكت وامجلعيات  .ألف البرش اقتسموا أوقاهتم والزتموا بنشاطات مثل تدريب كرة القدم وتعلمي
اللغة وجماميع اللعب  ،ومن السهل فهم ملاذا أراد النسان السهام واملساعدة لخيه النسان.
صوت الربملان
خالل س نة  ٥١٠٢حدث انقالب متطرف يف س ياسة اللجوء والهجرة السويدية  ،ففي شهر حزيران ّ
السويدي من أجل اصدار قانون تقييدي جديد  ،لكن ليس القانون لوحده  ،لكنه ّمت تشديد تطبيق السلطات لهذا
يوصفون كهنم خطر اجامتعي واقتصادي وأ ّن املشلكة جيب أن ُُت َّل خارج حدود السويد
القانون  .فصار الناس الهاربون َ
.
ذلكل ّ
نعرب عن قلقنا البالغ جتاه هذه الس ياسة عدمية العطف وغري النسانية  ،لس ياسة اللجوء احلالية ونطالب مناقش هتا
من أجل الطفال والش باب املتضرين ماها واذلين فقدوا المل والققة ابملس تقبل
حنن نرى الش باب الفزع اذلي حسب ان تكون السويد أخر ملجأ هل  ،يواجه اليوم خطر الطرد اىل ! ادلول املتحاربة
والغري المنة
حنن نرى أطفا ًل ل يعلمون شيئ ًا عن عائالهتم  ،واهنم س يقميون ملدة  ٠١شهر ًا يف بدل قد بدأوا فيه املدرسة وصار هلم
أصدقاء جدد.
ابء وأهمات يف السويد حياولون ابحلاح أن جيدوا طرق ًا لالجامتع بأطفاهلم من جديد واذلين يتواجدون يف مناطق
حنن نرى أ ً
الزناع أو يف طرق الهجرة الطويةل وهناك عوائق البريوقراطية والقوانني.
حق انساين مبدأي يف التفاقيات ادلولية.
احلق يف احلياة العائلية هو ّ
حاةل مشرتكة تشمل لك املهاجرين  ،أهنم يعيشون يف انتظار مؤمل وقلق واضطراب  .وابحساس مشرتك علينا العمل
ابرادة لجل الخرين مببادئ النسانية الساس ية  .وهذا ينسجم مع ما حيمل لنا الميان املس يحي من فكر اننا حنن البرش
خملوقني ليك نعيش سوية  .كبرش حنن رضورة مل ّحة لبعضنا البعض  ،وتعنينا مجيع ًا رشوط عيش الطفال والش باب
والعوائل اذلين يتأثرون ابلقوانني اجلديدة لطلب اللجوء.
فليكن الحد الرابع من اجمليء الطالقة الوىل للمناشدة من أجل س ياسة جهرة انسانية .
من خالل توقيعنا ملناشدة امليالد هذه ندعو احلكومة أن:
تعطي الطفال والش باب احلق يف المان والققة ابملس تقبل.اعطاء لك من حيصل عىل اللجوء احلق يف احلياة العائليةتسهيل العوائق العملية ليك جتمتع العوائل من جديد .ندعو امجليع ليك يوقّعوا تسجيلنا لالسامء يف  Juluppropet.seاو تسجيل لواحئ السامءجلنة اجمللس املس يحي لكنائس السويد :

 دانيال أمل  ،مدير الرعااي امخلس ينية احلرة  ،ابلتعاون مع املطران الاكثولييك اندرش اربوريليوس.املطران ديوسقورس بنيامني أطاش
رئيس أساقفة كنيسة الرساين الرثودكس
ستيفان هوملسرتوم مدير مجعية EFS
أنيت جالكني رئيسة اساقفة الكنيسة السويدية
جوين لكامين كومندوو جيش اخلالص
ش يل لرشون مدير مجعية الاُتاد السويدية
أن -كريس تني ايندڤال  ،الكنيسة الرصبية الرثودكس ية.
جان منصور ارمشندريت كنيسة الروم الرثودكس ية النطاكية.
ماري مارتينسون مديرة رعية اس تونيا اليجنيلية اللوثرية.
برنت  -أوك! اوت ّوسون مدير امجلعية اليجنيلية احلرة.
لّس سڤنسون راعي الكنيسة املسكونية.
ّ
اكرين ويربون السكرتري العام للمجلس املس يحي السويدي.

