Declaració “El Dia del Migrant i del Refugiat
29 de setembre 2019
"No es tracta només de emigrants: es tracta de la nostra humanitat ....
No es tracta només de emigrants: es tracta de no excloure ningú ....
No es tracta només de emigrants: es tracta de la persona en la seva totalitat, de totes les persones. "
Papa Francesc
En ocasió de la "Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat" és important reconèixer que la crisi actual no
és un fenomen nou. Durant 105 anys, des del començament de la Primera Guerra Mundial a 1914, aquesta
crida anual a favor de la difícil situació dels emigrants i refugiats ha exigit una resposta. Molts dels nostres
conciutadans que avui es troben segurs en els seus països, van ser algun cop emigrants i refugiats.
Tanmateix, hi ha membres de la nostra família lasal·liana que han estat o són avui emigrants i refugiats.
Com Institut dels Germans de les Escoles Cristianes, estem profundament compromesos a ajudar els
emigrants i refugiats a tot el món. En els diferents racons del nostre Institut, els nostres Germans,
voluntaris i Col·laboradors lasal·lians han trobat solucions innovadores per promoure els drets i la
integració dels emigrants, partint del nucli de la nostra missió: l'educació.
Seguint aquest camí, acabem de promoure les Iniciatives “Més enllà de les Fronteres”, comunitats
educatives ubicades en contextos fràgils i aïllats, en els cinc continents, dissenyades per respondre a les
necessitats dels immigrants, refugiats, persones sense llar, joves aturats i totes les persones vulnerables,
especialment nens i joves que es troben en "les fronteres".
Per tant, com a Consell General de l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes, DECLAREM QUE:
•

•

•
•
•
•

Estem amb el Papa Francesc en la convicció que "els migrants i els refugiats no només representen
un problema per resoldre, sinó que són germans i germanes que han de ser acollits, respectats i
estimats".
Donem suport a aquells que, a causa de les alteracions polítiques, econòmiques, demogràfiques i
ambientals, es veuen obligats a fugir de la seva terra a la recerca de seguretat pels seus fills i per
tenir una vida digna.
Estem amb els nostres germans, Col·laboradors lasal·lians, alumnes, pares i antics alumnes que
acullen emigrants i refugiats a les seves comunitats i institucions educatives.
Estem amb els Germans i Lasal·lians de tot el món que col·laboren amb organitzacions locals,
nacionals i internacionals que donen suport als emigrants i refugiats.
Estem amb els Germans, Lasal·lians, Districtes i Delegacions que defensen públicament els drets i la
protecció dels emigrants i refugiats.
Estem amb els Germans i Lasal·lians que estan construint ponts i buscant solucions a través del
diàleg i la compassió envers la nostra família humana.

Fratel Robert Schieler, FSC, Superiore Generale - rschieler@lasalle.org
Casa Generalizia La Salle
Via Aurelia, 476
00165 Roma , Italia

•

•

Estem amb l'Església, les congregacions religioses, els governs i les organitzacions no
governamentals que desitgen col·laborar oferint formació i educació als milions de nens i joves
exclosos, avui dia, d'aquestes oportunitats.
Convidem a tots els Districtes, Delegacions i comunitats locals a iniciar i / o enfortir compromisos
clars envers els emigrants i refugiats. Fem això per mitjà de la pregària, l'acollida, l'escolta, la
col·laboració activa amb les organitzacions civils i eclesials. Donem suport, en particular, a tots els
Lasal·lians que estan servint directament als emigrants i refugiats a través del seu ministeri i els
seus compromisos personals.
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