
Menekültek
Eltelt a nyár s vele a nyaralások ideje, amikor szerte a világon sok
száz millióan kelnek útra távoli tájak, messzi országok felé, vagy
ép pen saját hazájukban keresnek „kikapcsolódást”. Pihenni akar-
nak, kilépni az otthoni környezetből, fölfedezni természeti szépsé-
geket, kulturális ínyencségeket.

Nemigen gondolunk rá, hogy a békésen utazó nyaralók mellett a
Földet átjárja egy másik népmozgás is: az otthonukból elűzöttek vagy
onnan menekülni kényszerülők sokasága. Az ENSZ már 2001-ben
az Elvándorlók és menekültek világnapjává jelölte ki június 20-át,
hogy felhívja a figyelmet erre a világméretű ijesztő jelenségre. Az el-
múlt években ugrásszerűen nőtt a menekültek száma, a második
világháború óta idén lépte át először az 50 milliós szintet — egy na-
gyobb országra való népesség ez. Többségük azért kel útra, mert
eddigi lakóhelyén valamilyen módon a halál fenyegeti. Ahogy
egyre többfelé szedi áldozatait a semmit-senkit sem kímélő erőszak
és háború, ahogy egyre újabb területeken válik élhetetlenné az élet
az élelem és a víz hiánya miatt, úgy egyre többen kényszerülnek rá
arra, hogy nekivágjanak az ismeretlen messzeségnek.

A hivatalos adatok némi bepillantást engednek a számok hátte-
rében rejlő megrázó helyzetekbe. Milyen lehet az élet egy félmilliós
sátortáborban a sivatagban, az emberhez méltó léthez alig elegendő
higiéniai körülmények között, az éhhalál szélén? A segélyszervek és
a kormányok teljesítőképességük határához értek, közlik a beszá-
molók. Az európai hírek főleg a Földközi-tengeren át Afrikából ér-
kező menekültek ismétlődő tragédiáiról számolnak be. A többi fi-
gyelmünk peremére kerül, például az, ami Nigériában, Szomáliában,
Afganisztánban történik. Újabban már Szíria is eltűnt a vezető hírek
közül, pedig az elmúlt két évben az ottani lakosság közel felének
kellett elhagynia otthonát: immár három millióan idegen földön,
hat és fél millióan a határokon belül kerestek menedéket.

A menekültek fele nő, csaknem fele kiskorú: sokuk szülei nélkül,
csapatokba verődve vág neki a vakvilágnak, azt remélve, hogy va-
lahol befogadásra, biztonságra, emberibb életkörülményekre talál.
A helyzetet súlyosbítja, hogy éppen a gyermekek és az asszonyok
vannak a legjobban kiszolgáltatva az embercsempész bandáknak, s
így a remélt biztonságos élet helyett gyakran még kegyetlenebb sors
vár rájuk. Korunkban újra megjelent a rabszolga-kereskedelem —
s ez alól még Európa sem kivétel.

Globális faluvá zsugorodott világunkban hatalmas ellentétek
csapnak össze. Egyfelől: jólét és nyomor, béke és öldöklés, luxus és
éhínség. Másfelől: szolidaritás és elutasítás, testvériség és kizsák-
mányolás, önfeláldozó szeretet és üzérkedés a szenvedéssel. 

Van-e remény egy igazságosabb és testvériesebb világra?
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