Liturgisch materiaal voor dienst rondom bootvluchtelingen |
De in juli 2013 gehouden Algemene Vergadering van de Conferentie van Europese Kerken in
Boedapest riep de kerken op om "hen die gestorven zijn op hun reis om een waardig leven te vinden
in Europa, te herdenken door een jaarlijkse dag van het gebed." In de afgelopen jaren hebben vele
kerken en parochies in Europa gehoor gegeven aan deze oproep. Veel kerken houden rond 20 juni
(wereldvluchtelingendag) een speciale dienst.
De Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME) heeft materiaal gepubliceerd dat kan
worden gebruikt voor de eredienst. Dit is te vinden op de CCME website (NB: Engelstalig).
De tragedie voor de Libische kust in april 2015 laat ons opnieuw stilstaan bij het lot van
bootvluchtelingen. Er komen bijna dagelijks soortgelijke tragedies voor bij de Zuid-Europese grenzen:
bijvoorbeeld bij Rhodos in Griekenland, bij het hek tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta en
Melilla, in de Middellandse zee met gezonken schepen bij Lampedusa en Malta, plus een aantal
rampen voor de Libische kust.
De burgeroorlog in Syrië heeft miljoenen mensen ontheemd. Het aantal Syrische vluchtelingen
buiten Syrië is de 4 miljoen mensen gepasseerd. Het merendeel woont in de buurlanden Jordanië,
Libanon en Turkije. In Europa hebben Zweden en Duitsland het hoogste aantal Syrische
vluchtelingen. De situatie in Eritrea, met name de gedwongen en langdurige dienstplicht in de
strijdkrachten, leidt er bij veel jongeren toe dat ze vluchten.
Door de strenge grenscontrole aan de buitengrenzen van de EU en met nauwelijks juridische
mogelijkheden om te gaan, zijn de vluchtelingen en migranten gedwongen om te kiezen voor zeer
hoge risico's en nemen ze hun toevlucht tot smokkelaars in de hoop een weg naar de veiligheid te
vinden. Sinds de beëindiging van de Italiaanse operatie Mare Nostrum eind 2014, heeft het
verscheidene maanden geduurd - en meer dan 1.500 levens gekost in de eerste 4 maanden van 2015
alleen al – om te komen tot een verbeterde situatie. Ondertussen is het aantal zoek- en
reddingsoperaties in de Middellandse Zee tussen Italië, Malta en Libië weer gestegen.
Tussen 2000 en 2014 hebben meer dan 22.400 mensen hun leven verloren op weg naar Europa: door
verdrinking op zee of in rivieren en verstikking in containers op vrachtwagens of schepen. Kerken in
Europa hebben gereageerd op het voortdurende verlies van levens in de Middellandse Zee door het
aanbieden van praktische solidariteit, maar ook door te voorstellen te doen voor veilige en legale
manieren om vluchtelingen en migranten naar Europa te laten komen. CCME lanceerde hiervoor,
samen met partners waaronder Kerk in Actie, het "Safe Passage" project.

