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i nadziejach, mają coś do powiedzenia i są aktywne.
Nie chcą na zawsze pozostać obiektami współczucia
i sympatii, sceptycyzmu i strachu.
Przyjęliście mnie – aby takie przyjęcie mogło się udać,
potrzeba wiele gotowości na zmiany. Potrzeba wiele
otwartości, by możliwe było rzeczywiste przybycie
i prawdziwe bycie razem. I po stronie tych, którzy
nadchodzą i po stronie tych, którzy już są.

Wstęp
W zdaniu Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,
Kościół od zawsze wyraźnie słyszał swoją misję. Chrystus, który w czasie ostatnich dni, jako sędzia świata,
postawi siebie na miejscu głodnych, chorych, więźniów i przychodniów, wzywa nas, abyśmy stanęli po
ich stronie.
Kiedy jesienią 2015 roku w krótkim czasie trafiła
do naszego kraju wielka liczba osób poszukujących
ochrony przed wojną i prześladowaniem oraz nowych
perspektyw życiowych, Kościół najpierw zadał sobie
pytanie, co konkretnego jest do zrobienia. Parafie
i okręgi kościelne, instytucje i organizacje, a przede
wszystkim liczni wolontariusze oferowali – i nadal
oferują – konkretną pomoc: od dachu nad głową,
przez kursy językowe, odzież, pomoc przy wizytach
w urzędach, aż po azyl kościelny. Z czasem jednak
w społeczeństwie i Kościele pojawiły się i pozostały
głębsze pytania i nowe wyzwania. Na światło dzienne
wyszły zasadnicze troski, ujawniły się zlekceważone problemy, część konfliktów eskalowała w jawną
przemoc.
Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie – to biblijne
zdanie zachęca, by w obcym dostrzegać kogoś więcej
niż tylko osobę potrzebującą pomocy. Obcy to ludzie
o innej kulturze, religii, innym języku, wywodzący się
z innego kontekstu politycznego. To wywołuje pewne
troski i zdumienie, których nie należy tuszować ani
dyskredytować.Uchodźczynie i uchodźcy, migrantki
i migranci to osoby, które mówią „ja“, mają własną
historię, potrafią opowiedzieć o swoich zmartwieniach

To, że w wyzwaniach obcości stykamy się z samym
Chrystusem stanowi ciche przeczucie, silną prowokację i głęboką obietnicę. Należy szczególnie uważnie
patrzeć i słuchać, wyraźnie nazywać fakty i formułować pytania, zajmować stanowiska oraz umieć znosić
bezradność. Nie wolno z góry bronić się przed obcością
jako zagrożeniem i postrzegać migracji i uchodźstwa
wyłącznie jako problemu.
Chrystus jako Pan Kościoła w osobie Obcego obdarowuje Kościół sobą samym. To ciche przeczucie, ta silna
prowokacja i głęboka obietnica dotarły również do
Kościoła Ewangelickiego Westfalii. W wielu miejscach
i na liczne sposoby stały się dla nas doświadczeniami
zaskakującymi i radosnymi.
To napełnia wdzięcznością i nadzieją. Pozwala z ciekawością pytać, co przynoszą i czego potrzebują
uchodźczynie i uchodźcy, co w kontekście uchodźstwa i migracji służy pokojowi, co wzmacnia wspólnotę i stanowi poszanowanie godności wszystkich. To
pozwala nam zdumiewać się, jak wiele Kościół ma
możliwości, by się zmieniać i otwierać, by w Obcym
na nowo spotykać się z Panem.
Niniejszy dokument stanowi zaproszenie do refleksji
i stawiania pytań, do uzupełniania i krytyki, do spierania się z szacunkiem oraz do zaskakujących odkryć.
Dziękuję wszystkim osobom odpowiedzialnym za ich
wysiłek, staranność i kreatywność, które przyczyniły
się do sporządzenia niniejszego dokumentu. Wszystkim, którzy będą się nim zajmowali, wspólnie nad nim
myśleli, rozmawiali i zadawali pytania, życzę Bożego
błogosławieństwa.

Annette Kurschus
Präses
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Wprowadzenie: Byłem
przychodniem, a przyjęliście
mnie (Mt 25,35)
Przyjęliście mnie
Właściwie to zdanie opisuje normalny przypadek. Ten, kto pozostawia za sobą to co dobrze zna i od nowa
zaczyna w innym miejscu, jest zależny od tego, czy zostanie tam przyjęty. Dla osób, które zostały wypędzone
ze swojej ojczyzny albo musiały uciekać, przyjęliście mnie oznacza tyle co: uszedłem z życiem, jestem
uratowany, znowu mam jakieś życiowe szanse. Być przyjętym – to doświadczenie konieczne do życia.

To, co dzisiaj zdarza się wielu milionom ludzi na całym świecie nie jest obce pokoleniu wojennemu
i powojennemu w naszym kraju. Po 1945 roku dwanaście milionów ludzi straciło swoją dawną ojczyznę
i musiało szukać dla siebie nowej. To odcisnęło się na nich oraz kolejnych pokoleniach. Utrata ojczyzny
budzi lęk. Ojczyznę traci ten, kto zostaje wypędzony lub musi uciekać. Ojczyznę traci również ten, którego
kraj zostaje podbity, zajęty lub opanowany przez obcych. Integracja wypędzonych i uchodźców była wielkim
wspólnym wysiłkiem. Posiadać ojczyznę znaczy żyć z zaufanymi ludźmi w zaufanym miejscu, bez lęku
i w dobrych relacjach. Oznacza być błogosławionym.
W naszej chrześcijańskiej tradycji mamy określoną perspektywę. Jezus wyznacza tu trwałe kryteria. Ludzie,
którzy są wierni i się starają, powinni móc cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Również obcy, głodni,
spragnieni, nadzy, chorzy, a nawet winni znajdują miejsce do życia. Błogosławieństwo czyni świat miejscem,
w którym ludzie razem, poza ogrodem Eden, znajdują schronienie. We wspólnocie otrzymują przedsmak
niebiańskiej ojczyzny.
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Byłem przychodniem
Bycie obcym nie zawsze oznacza nędzę. To co obce bywa również kuszące. Odwiedziny w miastach partnerskich
w Europie czy też pomiędzy kościołami partnerskimi na całym świecie zawsze mają w sobie coś egzotycznego,
atrakcyjnego, rozsiewają woń wielkiego, szerokiego świata. Obcych ludzi przyjmujemy jako gości, tak samo
jak my jako obcy jesteśmy przyjmowani przez gospodarzy.
Ludzie mają prawo być obcy. Mają prawo być sobą i nikt nie może od nich żądać: albo będziesz taki jak my,
albo cię już nie chcemy. Nie ma sprzeczności pomiędzy byciem obcym a byciem przyjętym, to dwie strony
tego samego medalu. (Co stałoby się z wieloletnim związkiem, gdyby miała przestać istnieć różnica pomiędzy
ja i ty?)

To, co obce może być pożądane. Sam nasuwa się przykład obcej i egzotycznej kuchni. Słynni malarze na
początku XX w. poszukiwali czaru południowych mórz. Urokiem obcości i egzotyki karmi się wreszcie nasza
tęsknota za dalekim światem oraz wielkie zainteresowanie rejsami czy podróżami dookoła świata. Do tego
co obce potrafię się przyzwyczaić, mogę się nauczyć coraz bardziej to cenić, przyswoić to sobie, a nawet
żałować, że poprzez przyzwyczajenie i przyswojenie obcość traci swoją wyjątkowość.
Jednak prawdą jest również to, że obcość może zatrważać, po prostu dlatego, że jest inna i niezwykła. „Co
kraj to obyczaj”, mówi stare powiedzenie. To może niepokoić. To co obce może przerażać nie tylko dlatego,
że jest inne. To co obce może – tak samo jak to co rzekomo znane – mieć złe zamiary. Uważamy, że znamy
jakiegoś człowieka i możemy mu zaufać, a potem dochodzi do zdrady, nadużycia, przemocy, przestępstwa.
Nikt się z tym nie liczył. Okazujemy obcemu gościnność, otwieramy przed nim drzwi, dajemy przestrzeń
do rozwoju, a potem on pokazuje swoje prawdziwe oblicze ekstremisty i kryminalisty. Nie bez przyczyny
w języku łacińskim słowo hostis oznacza jednocześnie „obcego” i „wroga”. Nie istnieje bowiem człowiek,
wobec którego nie należałoby zachowywać ostrożności i czujności.

Zgodnie z afrykańskim powiedzeniem, aby wychować dziecko potrzebna jest cała wieś. Wspólnota
włącza pojedynczego człowieka w życie i pracę, okazuje mu sympatię, wprowadza go
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w społeczność, ale w przypadku naruszania norm niezwłocznie udziela mu koniecznego upomnienia
i nakłada odpowiednie sankcje. Dotyczy to nie tylko dzieci. Nie trzeba wiele fantazji, by wyobrazić
sobie, co się dzieje, kiedy tego zabraknie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ludzie, którzy przybywają
do nas z innych państw i znaleźli u nas schronienie, podlegają szczególnym, surowym regułom – na
przykład przepisom dotyczącym pobytu i pracy uchodźców oraz azylantów, które obowiązują tylko ich,
nie obowiązują natomiast tutejszych obywateli i obywatelek. To że tylko oni – nie zaś tutejsi – mogą
popełnić związane z nimi wykroczenia, jest oczywiste. Inaczej jest natomiast w przypadku kradzieży,
oszustwa, przemocy i nadużyć, aż po przestępczość zorganizowaną. Tutaj sprawcy znajdują się tak
samo wśród tutejszych, jak i wśród uchodźców. Innymi słowy, przestępczości nie trzeba importować.
Wprawdzie na skutek zwiększenia się liczby ludności o uchodźców i migrantów nastąpił przyrost
określonych przestępstw, zdaniem ekspertów nie można jednak wyciągać z tego wniosku o wyższej
przestępczości wśród osób, które do nas przybyły. Wobec tutejszych i uchodźców sprawdza się raczej
w równym stopniu zasada, że niezależnie od pochodzenia kulturowego, przynależności religijnej
czy światopoglądowej albo statusu społecznego, istnieją czynniki sprzyjające przestępczości oraz
czynniki działające zapobiegawczo.

	W 2016 roku 22,5 proc. populacji RFN pochodzi ze środowisk migracyjnych, w Nadrenii
Północnej-Westfalii – 27,2 proc. (wg Rocznika statystycznego 2017). Poza tym uważa się, że
„osoba pochodzi ze środowisk migracyjnych, jeżeli ona sama lub co najmniej jedno z jej rodziców
nie urodziło się z niemieckim obywatelstwem. Do osób ze środowisk migracyjnych należą
w szczególności wszyscy obcokrajowcy, (późni) wysiedleńcy oraz osoby znaturalizowane.
Należą do nich również osoby, które wprawdzie urodziły się z niemieckim obywatelstwem,
ale których przynajmniej jedno z rodziców jest obcokrajowcem, (późnym) wysiedleńcem czy
osobą znaturalizowaną”.

Dlaczego właśnie teraz znowu
mamy rozmawiać o migracji?
W ostatnich dziesięcioleciach Kościół Ewangelicki Westfalii (EKvW) wraz ze swoimi członkami, parafiami
i instytucjami był mocno zaangażowany w przyjmowanie i integrację osób, które przybyły do nas z powodu
prześladowań politycznych lub innych przyczyn – w szczególności nędzy ekonomicznej, wojny lub wojny
domowej. Na podstawie Ewangelii zajmował stanowisko w zasadniczych kwestiach oraz w sprawie aktualnych
wyzwań. Dlaczego Kościół Ewangelicki Westfalii kieruje dziś do opinii publicznej dokument zatytułowany
„Kościół i migracja“? Ponieważ uważamy, że konieczne jest ponowne zajęcie zasadniczego stanowiska.
W ostatnich miesiącach i latach sytuacja się zaostrzyła. Problemy stają się coraz bardziej palące. Jednocześnie
dyskusja na ten temat toczy się w sposób coraz bardziej nieprzejednany i bez zahamowań.
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Od 2015 roku ponad milion dzieci, kobiet i mężczyzn uciekło przed wojną, terrorem, prześladowaniem
politycznym i przemocą w swojej ojczyźnie. W nadziei na życie wolne od śmiertelnego lęku przybyli do
Niemiec.
Niesamowitym zaangażowaniem wielu obywateli, parafii oraz chrześcijańskich i świeckich organizacji
dobroczynnych, inicjatyw, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i związków zawodowych, razem z osobami
odpowiedzialnymi za integrację uchodźców w lokalnych gminach udało się na niespodziewaną skalę wypełnić
życiem pojęcie „kultura powitania”.

 zięki uchodźcom zyskałem nowych przyjaciół. Wiele się
D
nauczyłem, doświadczam wiele wdzięczności i gościnności.
Mężczyzna, 52 lata

Jednak okazało się, że imigracja w takiej skali i takim tempie stanowi jednocześnie wielkie wyzwanie dla
spójności naszego społeczeństwa. Doprowadziła do niepewności i napięć.
Po pierwsze dlatego, że trwałe zintegrowanie uchodźców w naszym społeczeństwie jest zadaniem długotrwałym,
wymagającym i trudnym. Dorośli, tak samo jak dzieci i młodzież, muszą znaleźć odpowiednie mieszkanie,
nauczyć się niemieckiego, zyskać dostęp do edukacji i pracy.

Po drugie, wiele osób w naszym społeczeństwie i tak czuje głęboką niepewność. Świat, który dotąd znały,
zmienia się gwałtownie i gruntownie. Coraz mniej dostrzegają wśród tych nieprzejrzystych przemian miejsca
dla siebie. Globalizacja ekonomiczna i kulturowa stawia pod znakiem zapytania znane wartości. Cyfryzacja,
mobilność, nowe formy pracy i postępująca indywidualizacja tworzą niespodziewane i nowe możliwości.
Jednocześnie radykalnie kwestionują znane koncepcje życia, bezpieczeństwo oraz punkty odniesienia wielu
osób. Trudno jest pojąć coraz szybsze i fundamentalne przemiany w globalnej gospodarce. Decydujące
i wpływające na życie czynniki zdają się coraz bardziej wymykać poza możliwości oddziaływania obywatelek
i obywateli. Tym większy jest lęk, że te zmiany zagrażają ich szansom na przyszłość.

Osoby, które przybywają do nas jako uchodźczynie i uchodźcy czy migrantki i migranci, przez wielu postrzeganie
są jako ucieleśnienie czy przyczyna tych trosk i lęków. Integracja to skomplikowany i długotrwały proces.
Wiąże się z trudnościami i problemami. Wielu coraz bardziej odbiera ją jako nadmierne obciążenie. Życie
w różnorodności brzmi pięknie, ale może też być odbierane jako zagrożenie własnych, znanych realiów życia.
Coraz więcej osób w naszym społeczeństwie czuje się pozostawionych z tyłu i wykluczonych. Niektóre z nich
odbierają migrantki i migrantów z ich zdolnością i chęcią awansu społecznego jako konkurencję w miejscu
pracy.
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Jednocześnie doświadczamy tego, że obecnie na całym świecie populiści i skrajna prawica wykorzystują do
własnych celów tę niepewność, troski i napięcia. Przekształcają troski ludzi w strach i nienawiść. Kierują tę
nienawiść na osoby z historią migracji i uchodźców, ale również na osoby, które domagają się respektowania
ich praw i pomagają im. Przeciwko nienawistnym hasłom i próbom zastraszenia należy zająć stanowisko
i stawić im opór.

 d 2015 roku troszczę się o wielu uchodźców. Wszystko tak dobrze
O
się zaczęło. „Poświęciłam” wiele czasu i energii. Wielu tymczasem
przygniotło życie i stracili zapał. Przez niektórych czuję się
wykorzystana, inni po prostu nie są w stanie pójść do przodu
Kobieta, 53 lata

Jak w takich sytuacjach Kościół może nadać kierunek i przyczynić się do obiektywizacji? Jak biblijne historie
i obrazy o nadziei mogą podnieść ludzi w ich niepewności i trosce? Jak ta nadzieja zakorzeniona w Biblii może
stać się źródłem siły dla naszego życia i działania, dla naszej solidarności z tymi, którzy potrzebują naszego
zaangażowania? Jak może dodać nam odwagi w obliczu nieprzejrzystości, niepewności i pułapek aktualnych
zmian, byśmy wspólnie mogli wpływać na przyszłość?

 ie znam Biblii. Czy to prawda, że wszyscy, którzy w niej występują są
N
migrantami? […] Całą tę tematykę migrantów i uchodźców upiększa
się dzisiaj poprzez bezpośrednie odnoszenie jej do czasów Jezusa.
Ulrich Müller, emerytowany strażak

Niniejszy dokument Kościoła Ewangelickiego Westfalii nie jest słowem danym z nieba. Należy go czytać
z perspektywy wspólnoty – wspólnie z naszymi partnerami w państwie i społeczeństwie. Chcemy wnieść
nasze doświadczenia i wnioski w dyskurs publiczny. Chcemy ze swojej strony uczyć się z debaty publicznej.
Ponieważ jesteśmy świadomi, że aby lepiej zrozumieć, jaką zasadniczą postawę powinniśmy jako chrześcijanki
i chrześcijanie reprezentować, potrzebujemy ciągłego dostosowywania i korygowania, upewnienia
i wyjaśniania. Tak rozumiemy misję Kościoła i jego konkretne zadania w obliczu nowych, zaostrzających
się wyzwań. Dlatego cieszymy się z możliwości bezpośredniej reakcji i komunikacji, która po raz pierwszy
została zapewniona dzięki interaktywnej wersji niniejszego dokumentu w Internecie. Na stronie kirche-undmigration.ekvw.de znajdą Państwo tekst tego dokumentu oraz wiele dodatkowych materiałów takich jak:
zdjęcia, historie, filmy, wypowiedzi, rozważania oraz statystyki i teksty pogłębiające wiedzę.
Dajcie się zainspirować, a potem zainspirujcie nas swoimi reakcjami!
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1. Przekonania biblijnoteologiczne
1.1 Biblia jako świadectwo
migracji i wędrówki
Ten, kto z perspektywy różnorodnych i aktualnych realiów migracji zagląda do Biblii, napotyka dobrze znane
historie, a jednocześnie staje przed wyzwaniem, by spojrzeć na nie na nowo. Zwłaszcza dla Kościołów dobrze
osadzonych w Europie stanowi to szansę, by na nowo odkryć, że Biblia od pierwszej do ostatniej strony jest
księgą o doświadczeniach, wspomnieniach i nadziejach związanych z migracją.
Biblia jest księgą wędrówki i ruchu. Przy czym z jednej strony ukazuje, jak bezwzględne bywa bycie w drodze,
a z drugiej mówi też o godności, darach, sile wiary i błogosławieństwie migrantek i migrantów. Z punktu
widzenia współczesności i pytań o życie i działanie Kościoła w migracyjnym społeczeństwie występuje w niej
podwójna pamięć.

Podczas, gdy obecnie migrantki i migranci występują często jedynie jako nośnik deficytów i problemów,
Biblia w centrum judeochrześcijańskiej tradycji wiary opowiada historie o radzeniu sobie z migracją i udanej
migracji. Nie pomijając biedy i nędzy migrantek i migrantów, teksty biblijne są świadectwem o ludziach,
którzy nie tylko niosą swój migracyjny los, ale go kształtują, zmieniają, czynią owocnym dla siebie i innych,
a wreszcie wiedzą, że są w nim prowadzeni, niesieni i obdarowywani przez Boga.
Pamięć o tym, że biblijne historie wiary najczęściej są też historiami ruchu, wędrówki i obcości, najpierw
zmienia skupione na deficytach spojrzenie na uchodźców i migrantów, by wreszcie prowadzić do pytania, jak
w naszych utrwalonych i głęboko zakorzenionych w społeczeństwie Kościołach jest z mobilnością, odwagą
przełomu i bycia w drodze oraz obcością.
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	Ludzie na uchodźstwie
	Obecnie ponad 68,5 mln ludzi na całym świecie jest uchodźcami. Tak wiele
nie było ich jeszcze nigdy (wg Brot für die Welt). Dziewięciu na dziesięciu
uchodźców poszukuje schronienia w krajach rozwijających się. Cztery miliony
osób poszukujących azylu znalazło schronienie w najbiedniejszych krajach
świata, których ludzie mają mniej niż 1,25 dolara na dzień.

Doświadczenie spotęgowane

Wśród bogactwa biblijnych tekstów o migracji, po pierwsze, przewija się okoliczność, że ludzie wędrują od
dawien dawna, a po drugie – historyczny fakt, że krajobrazy biblijne od dawna były areną, na której rozgrywały
się walki, wojny i konflikty interesów starożytnych mocarstw. Od wypraw wojennych Egipcjan, poprzez
zdobycze wielkich królestw Mezopotamii, po podboje Aleksandra Wielkiego i Rzymian. Tamtejsze ludy i małe
państwa przez wieki, niemal bez przerwy, były narażone na obce rządy, oblężenie, podboje i okupację, które
pociągały za sobą tysiące ofiar. Jednak do rzeczywistości starożytnych imperiów należały przede wszystkim
wypędzenia, deportacje i praca przymusowa. Szczególny wpływa na wiarę i teksty Biblii hebrajskiej wywarło
doświadczenie wielkich wypędzeń w VIII i na progu VI wieku p.n.e. Setki tysięcy mieszkańców Izraela i Judy
zostały uprowadzone lub przymusowo przesiedlone do Asyrii czy Babilonu. Do konkretnej nędzy doszło
jeszcze wyzwanie duchowe i religijne – jak w obcej ziemi utrzymać żywe i nośne przekonania wiary?, czyli
w pewnym sensie, jak na nowo myśleć o „Bogu i świecie”.

Postacie migrantów, takie jak uchodźca Jakub, niewolnik Józef czy migrantka Estera na dworze perskim,
stanowią zogniskowanie tej rzeczywistości całych pokoleń oraz pamięci o migracji całego narodu. Przy czym
nie przekazują samych faktów, ale potęgują je w doświadczeniu, nadziei i pewności, że właśnie w takich
historiach i realiach bycia obcym można doświadczyć samego Boga oraz że w nich ludzie zostają uzdolnieni
do (prze-)życia i wiary, a co więcej, że sam Bóg objawia się w nich jako ten, który idzie z nimi.
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1.2 Opowieści założycielskie Izraela
Opowieść o tzw. wypędzeniu z raju (1 Mż 3,23–24) oraz odejściu Kaina na wschód od Edenu (1 Mż 4,16
i kolejne) pokazują, że co do zasady biblijni autorzy przedstawiają historię ludzkości i rozwój kultury oraz
cywilizacji jako proces migracji.
Biblijny Izrael przedstawia również, a może zwłaszcza, swoją historię jako historię wielokrotnej migracji –
judaizm podąża tym tropem do tej pory. Dotyczy to przede wszystkim historii matek i ojców Izraela, tzw.
prarodziców, ich drogi z Mezopotamii do Kanaanu oraz ich życia jako „obcych” w Ziemi Obiecanej. Od
początku opowiadania pewność bycia wybranym przez Boga i powołania Izraela do drogi stoi pod znakiem
błogosławieństwa, którego Bóg dzięki tej szczególnego historii udzieli wszystkim plemionom ziemi (1 Mż
12,1–4).
Na horyzoncie tego posłania, teksty te zawierają również zamiar i religijny obowiązek, by w obcej ziemi
zachować tożsamość poprzez życie „dla siebie“ i pozostanie w kręgu krewnych i powinowatych – co
w judaizmie praktykowano przez wieki i co zdarza się obecnie również w wielu wspólnotach migrantów.

Jednocześnie i na tej podstawie historie prarodziców (1 Mż 12–50) opowiadają najczęściej o pokojowym
rozwiązywaniu sporów – opisują współpracę i respektowanie granic oddzielających ich od innych oraz
podkreślają wzajemną komunikację religijną pomiędzy rodem Abrahama a innymi mieszkańcami kraju.
Uznają oni szczególną relację prarodziców z Bogiem (1 Mż 23,8; por. 14,18), zaś ci dowiadują się, że strach
przed Bogiem występuje również tam, gdzie się go nie spodziewają (1 Mż 20,14) oraz że są powołani do
modlitwy o dobro innych (1 Mż 20,17).
Natomiast historia wyjścia, druga wielka opowieść Izraela o migracji, jest bardziej polityczna i waleczna.
Świadczy o tym, że Bóg staje u boku uciskanych niewolników egipskiego państwa, oraz wskazuje, że wolność
musi być oparta na prawie i przywództwie. Tora – zatem i całe prawo, które powinno obowiązywać w Izraelu
– wiąże się z doświadczeniem wyzwolenia i drogi. Służy wolności i jest darem Boga wolności (2 Mż 20,1).
Szczególnie w tekstach i historiach, które dotyczą pamięci wyjścia i objęcia w posiadanie ziemi Kanaan, po
części jawnie wybrzmiewają wrogie tony skierowane przeciwko określonym, innym narodom. Teksty te
nierzadko są odzwierciedleniem brutalnych doświadczeń ucisku i przemocy, których zaznał sam Izrael ze
strony różnych starożytnych mocarstw.

13

Obcość i prawo

Tym, co zwraca uwagę, jest fakt, że „obcy“ mają w Torze swoje prawa. O ile nie zastosowano innego słowa
oznaczającego przejeżdżającego obcokrajowca, „obcy“ (hebr. ger) oznacza człowieka, który na stałe mieszka
w jakimś miejscu, ale nie pochodzi stamtąd, nie należy do żadnego z osiadłych tam plemion, a zatem nie
ma takich praw jak mężczyzna – obywatel posiadający ziemię. Po pierwsze, różne tradycje prawne Tory
szczegółowo regulują, których utrwalonych zwyczajów religijnych Izraela mają przestrzegać obcy, m.in.
wypoczynku w Sabat oraz na jakich warunkach mogą uczestniczyć w kulcie religijnym Izraela.
Po drugie, Tora kładzie najwyższy nacisk na to, jak członkowie narodu izraelskiego mają się zachowywać
wobec obcych. Obcy stają się przy tej okazji w pewnym sensie kryterium sprawiedliwego ustawodawstwa
społecznego (2 Mż 22,21–23,9). Ze względu na ich słabą pozycję przysługuje im – tak jak izraelskim wdowom
i sierotom – szczególna ochrona przed atakami o charakterze ekonomicznym, społecznym i prawnym.
Istnieją też przepisy zapewniające im świadczenia społeczne, takie jak otrzymują potrzebujący Izraelici (5
Mż 14,29).

Jako uzasadnienie i zachętę, by miłować przybysza jak siebie samego (3 Mż 19,34), wielokrotnie podkreśla się,
że byliście [tzn. Izrael] przychodniami w ziemi egipskiej (2 Mż 22,21). Bo wiecie, jak czuje się przychodzień
(2 Mż 23,9).
Serce biblijnej etyki dotyczące obcych bije zatem w takt pamięci. Ponieważ człowiek, który cieszy się
bogactwem i darami swojego kraju, powinien pamiętać, że sam nie zawsze tam był, a teraz nie jest tam sam.
Miejscowi otrzymują zadanie, by aktywnie przypominać sobie o własnej obcości oraz przedstawiać siebie,
nawet jeżeli od pokoleń tam mieszkają, jako przychodnie.

Jak dzisiaj, tak i wówczas nie było to regułą. W przeciwnym razie ochrony (2 Mż 22,21), partycypacji oraz
ideału równego traktowania obcych (4 Mż 15,15 i kolejne), nie trzeba było by surowo nakazywać. Również
w czasach biblijnych rzeczywistość nie była idyllą, w której obcych traktowano wyłącznie przyjaźnie.
W przeciwnym razie w tekstach biblijnych nie znalazłyby się fantazje o ścisłym podporządkowaniu obcych,
a wręcz koncepcje ich surowego wykluczenia z Izraela (Ne 13). Tutaj surowe i lękliwe spojrzenie na obcych
i to co obce stają się namacalne. Tu odzwierciedlają się negatywne obawy czy doświadczenia, wewnętrzne
napięcia, poczucie zagrożenia własnej tożsamości oraz pragnienie, by ją chronić. W tle należy dostrzec
sytuację kulturowego i politycznego ucisku społeczności żydowskiej pod naciskiem starożytnych mocarstw.
Odczuwalna jest troska, że małżeństwa z „obcymi” kobietami mogą prowadzić do odejścia od Boga (5 Mż
7,23) oraz utraty szczególnej tożsamości Izraela.
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Przesuwanie granic

A jednak taki pogląd nie pozostaje w Biblii Hebrajskiej – naszym Starym Testamencie – bez odpowiedzi.
Na przykład pokazuje to opowiadanie o dwóch wdowach – Noemi i Rut. Izraelitka Noemi wraca ze swoją
moabicką synową Rut z sąsiedniego kraju, Moabu, gdzie podczas głodu została przyjęta i znalazła żony dla
swoich synów.
Z pewnej perspektywy patrzenia na przeszłość i tożsamość Izraela wynika, że małżeństwo z osobą należącą
do innego narodu jednoznacznie przeciwstawia się Bożej woli (por. Ezd 9–10, Ne 13,23–27), ponieważ
w przypadku Moabitów w Torze jest napisane (5 Mż 23,4), że Moabici podczas wędrówki przez pustynię
odmówili Izraelowi chleba i wody.

Opowiadanie o Rut mówi o czymś przeciwnym i tym samym omija zasadnicze założenie dotyczące wykluczenia,
którego wymaga odpowiedni wiersz z Tory. Moabitka Rut troszczy się o Izraelitkę Noemi. Jej solidarne
działanie uruchamia kaskadę ludzkiej dobroci, która przezwycięża granice i w której działa sam Bóg (Rt
2,10–12). Obie strony, obcokrajowcy i miejscowi, dzięki temu korzystają z darów wzajemnej dobroci.
Nie chodzi tylko o to, że cudzoziemka Rut zostaje w Izraelu przyjęta. Opowiadanie podkreśla również,
że znajdująca się w trudnej sytuacji socjalnej Noemi odzyskała życie (Rt 4,14–15), a dzięki temu wzrosły
błogosławieństwo i dobrobyt całego Izraela.

Nawiązuje do tego uwaga końcowa (Rt 4,17–22), w której migrantka Rut jest wskazana jako prababka
Dawida, czyli największego i najwspanialszego króla Izraela. A początek Nowego Testamentu kontynuuję tę
linię i wymienia Rut w tzw. rodowodzie Jezusa jako matkę jego rodu (Mt 1,5).
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1.3 Jezus Chrystus –
obcy i w drodze
Obrazy i rzeczywistości drogi

Osoby otaczające Jezusa oraz wczesne zbory chrześcijańskie żyły z Biblią Izraela i z niej czerpały. Znały biblijną
symbolikę bycia w drodze i miały do niej zaufanie. Na tej podstawie interpretowały swoje doświadczenia
z Mesjaszem – Jezusem.
Ewangelie ukazują ziemskiego Jezusa jako człowieka, który zasadniczo jest w drodze. Jego droga jest obrazem
przychodzącego Boga (Mk 1,14). Będąc w drodze, Jezus oraz Jego uczennice i uczniowie powtarzają drogę
Izraela z Bogiem, ale idą tą drogą dalej (Mt 2). To jak w tzw. mowach pożegnalnych w Ewangelii wg św. Jana
(J 13–17) Jezus mówi o swoim przyjściu, przebywaniu na ziemi i odejściu do Ojca, zasadniczo określa istotę
Syna Bożego oraz stanowi o formacyjnej sile wiary.
W Ewangeliach ujawnia się świadomość, a częściowo podkreślenie (Mt 10,5) granic etnicznych, np. pomiędzy
Bożym ludem (izraelskim) a innymi narodami. A jednocześnie Jezus – we własnym procesie uczenia się
(Mt 15,21–18) – w zaskakujący sposób je przekracza. To stanowi w Ewangelii proces nauki Jezusa. Droga ta
biegnie dalej, aż Zmartwychwstały włącza wszystkie narody w swoją wspólnotę nauki (Mt 20,28).

Dzieje Apostolskie mówią o tym, jak zgodnie z Bożą wolą oraz za pobudzeniem Bożego Ducha wiara dosięga
również nie-Żydówki i nie-Żydów (Dz 10). Jednocześnie daje się zauważyć, że „nowa droga“ (Dz 9,2) może
też rzeczywiście uczynić swoje wyznawczynie i swoich wyznawców migrantkami i migrantami (Dz 11,19–20).
Ucieczka i prześladowanie (Dz 18,1–3; por. Rz 16,3–4), tak samo jak zamierzone podróże misyjne, należą do
historii powstania i rozprzestrzenienia się wczesnego chrześcijaństwa.
Nawet jeżeli w starożytności przejście z Azji do Europy, czyli z dzisiejszej Turcji na grecki kontynent, nie
miało takiej wagi kulturowej jak dzisiaj, Dzieje Apostolskie jednak ten krok podkreślają (Dz 16,9–40). Co
ciekawe, po przybyciu na kontynent europejski w do miasta Filippi (Dz 16,11–40), apostołowie najpierw
znajdują gościnę, a potem również wiarę u sprzedawczyni tkanin Lidii, która (jak sugeruje jej imię) sama
pochodziła z Azji, a mianowicie z Lidii, krainy na zachodzie Turcji. Pokazuje to nie tylko, jak bardzo już
w starożytności migracja określała życie codzienne i zawodowe ludzi, ale według Dziejów Apostolskich na
początku tzw. chrześcijańskiej Europy znajduje się gościnność migrantki, zaś pierwsza chrześcijanka Europy
pochodziła z Azji.
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Młode zbory jednoczyły osoby wywodzące się z tradycji żydowskiej z osobami o innych tradycjach etnicznych,
kulturowych, politycznych i religijnych. Konfrontacja z różnymi tradycjami i sposobami myślenia należała
więc do ich codzienności. To prowadziło też do ostrych konfliktów (Rz 14; Ga 2,11–14; 5,1–6), na przykład
jeżeli chodzi o nakazy żywieniowe czy obrzezanie, oraz do różnych kompromisów (1 Kor 8; Dz 15). W tym
zmaganiu się o wspólnotę w różnorodności osadzona jest też nauka Pawła o sprawiedliwości przez wiarę.
Chrzest sprawia jedność i równość w różnorodności (Ga 3,28). O tym, kto należy do Chrystusa, a w Nim do
siebie nawzajem, nie decydują granice czystości rytualnej i społecznego wykluczenia, które Tora nakazuje
Żydówkom i Żydom. Zostaje przełamany mur obcości wobec Boga. Chrystus i Jego śmierć czynią również
nie-Żydów współobywatelami Boga (Ef 2,12–19).

Chrystus w obcym

Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie – ale też: Byłem przychodniem i nie przyjęliście mnie (Mt 25,35.38.43).
Takie słowa wkłada w usta nadchodzącego na sąd nad światem Syna Człowieczego i Króla opowiadający tę
przypowieść Jezus. Przesłanie tej przypowieści jest jednocześnie jednoznaczne i subtelne. Jednoznaczne,
ponieważ – tak jak w przypadku postępowania wobec głodnych i spragnionych, nagich, chorych i więźniów
– tak królewski sędzia świata na koniec czasów odnosi do siebie działanie lub brak działania wobec obcego
jako „jednego z tych najmniejszych”. Obcy staje tu w jednym szeregu z innymi grupami znajdującymi się
w niekorzystnej sytuacji społecznej, więc nie można ich rozegrać przeciwko sobie. Ta przypowieść nie
opowiada się ani za uprzywilejowaniem, ani za dyskryminacją obcych.

Tak jak w Starym Testamencie – gdzie jest napisane, że ten kto gnębi „nędzarza“, lży jego Stwórcę (Prz
14,31), ponieważ został on uczyniony na Jego obraz (1 Mż 1,26) – tak i w przypowieści Jezusa Sędzia Świata
szacunek lub brak szacunku dla rodzeństwa odnosi do siebie. Jest to punkt widzenia, który każdego nędzarza
i każdą potrzebującą umieszcza w nowej rzeczywistości, stawiając jego lub ją w relacji z Chrystusem.
A subtelne, ponieważ wykorzystuje moment zaskoczenia. Sprawiedliwi pytają: Kiedy widzieliśmy cię
przychodniem i przyjęliśmy cię?.
A zatem nie chodzi o to, by z góry zawłaszczać przychodniów – chorych, głodnych czy więźniów – jako
Chrystusa czy wręcz brać ich za Chrystusa. Jednak ciągle trzeba liczyć się, że również w obcym zaskoczy nas
Chrystus.
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Chrześcijaństwo jako bycie przychodniem – wędrujący Boży lud

Szczególnie nowotestamentowe listy raz za razem podkreślają, że obcość, a wręcz brak własnego miejsca
należą do istoty życia w wierze. Młode zbory rozpoznają siebie w historiach migracji i obcości Biblii hebrajskiej,
w pojęciach i figurach bycia w drodze oraz migracji, np. w 1 Liście św. Piotra, który zwraca się do zboru
określeniem „wychodźcy“. Obcość chrześcijan i ich „wywołanie” (od tego słowa pochodzi też greckie słowo
oznaczające kościół) stanowią dwie strony tego samego medalu (1 P 1,1.17; 2,11).

W szczególny sposób rozwija to List do Hebrajczyków. Stawia chrześcijańskich czytelników pośród
założycielskich opowieści Izraela o migracji. Zabiera ich ze sobą w drogę, która tam się zaczęła, ale jeszcze
się nie zakończyła. Tak jak kiedyś Izrael miał – i nadal ma – nadzieję dotrzeć na miejsce i odpocząć (5
Mż 12,9; Ps 95,11), jak przy wyjściu z Egiptu obiecał – i nadal obiecuje – Bóg, tak i wszyscy, którzy wierzą
w Chrystusa są na drodze wyjścia oraz dążą do wypełnienia obietnicy Bożej o odpocznieniu (Hbr 4,9).
Tak jak Abraham, który posłusznie poszedł na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo (Hbr 11,8–10), tak
i chrześcijanie nie mają tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukają (Hbr 13,14). Temu odpowiada postawa
tęsknoty, poszukiwania oraz „spoglądania z oddali“ (Hbr 4,11 i 11,14).
Społeczność z Bogiem i bycie w drodze do Niego czyni wierzących w pewien sposób migrantkami i migrantami.
Ich nadzieje i działania, ich postawy i zachowania nie odnoszą się wyłącznie do tego, co tu i teraz. Są oni,
jak pisze Paweł, obywatelami ojczyzny w niebie (Flp 1,27; 3,20) a zatem „obcymi dla tego świata”. Jako
duchowi migranci Kościół i wiara, przyglądając się rzeczywistości migracji oraz losowi migrantek i migrantów,
spoglądają jakby w zwierciadło, które pokazuje im ich prawdziwą tożsamość przed Bogiem.
Stajemy przed pytaniem: W czym nadal jesteśmy obcymi, a w czym od dawna się osiedliliśmy? Dokąd chcemy
wyruszyć i za czym na nowo wyglądać?
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Lud, który chodzi w ciemności…
	
	Późnym wieczorem 3 października 2013 roku przed Lampeduzą na Morzu
Śródziemnym wywrócił się kuter z ponad 500 osobami z Erytrei i Somalii
na pokładzie. Na wyspie słyszano ich rozpaczliwe krzyki, ale w ciemności
uznano je za krzyki mew. Łódź zatonęła w przeciągu kilku minut. Ci, którzy
przeżyli, przez pięć godzin utrzymywali się na wodzie. Spośród 368 osób,
które tej nocy utonęły, 108 było uwięzionych we wnętrzu wywróconego
kutra. Była wśród nich ok. 20-letnia kobieta z Erytrei, która zdążyła jeszcze
urodzić dziecko, zanim oboje zginęli. Kilkoro z nich jest pochowanych
na Lampeduzie. W małym sklepiku wystawiono przedmioty, które mieli
ze sobą, ubrania, butelki z wodą, Biblie i Korany, zdjęcia krewnych. Kilka
sztuk dobytku, które dotarły do naszego świata, składa nieme świadectwo
o odrażającej fosie, która rozpościera się pomiędzy tymi, którzy są w krainie
cienia śmierci a nami, w docelowym kraju ich tęsknot, w ich oczach – Ziemi
Obiecanej.

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad
	
mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.
Iz 9,1

	Ta obietnica z adwentowego przesłania jest dobrze znana, ale jak
nierealistycznie, niemal cynicznie brzmi, kiedy myślimy o tych, którzy
naprawdę mieszkają w ciemności. Tłumaczenie Martina Bubera pointuje to
jeszcze mocniej: Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, a nad
mieszkańcami krainy cienia śmierci zabłyśnie światło.
	Jak może to brzmieć w oczach tych, których nocą płoszą odgłosy wojskowych
butów, którzy w pokrytych pyłem ruinach szukają dla swoich dzieci czegoś
jadalnego, którzy błądzą na pustyni? Czy obietnice starotestamentowych
proroków są dla nich bardziej czy mniej realne niż dla nas? Jak czują się po
drodze, podczas mrocznych, bezsennych nocy?
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	Wielu spośród tych, który z nędzy wyruszyli w drogę, uczepiło się swojej
wiary. O tym świadczą Biblie i Korany, które ze sobą niosą. Ich wiara jest ich
jedyną nadzieją, a jednocześnie mocną siłą napędową. Nadzieja jest motorem
migracji. W niej kryje się zalążek nowego życia, siła pozwalająca wszystko
zostawić za sobą i zacząć od początku. Jaki ogromny wysiłek to oznacza!
Jak potężna musi być wizja? Jak nośna jest wiara w to, że po wyruszeniu
z krainy cienia śmierci, Bóg będzie znał drogę, którą będzie mogła „kroczyć
moja stopa” (Śpiewnik Ewangelicki 361,1)?
	Ci, którzy przychodzą do nas z tą nadzieją, dają świadectwo wiary, która
przenosi góry, oraz siły Ducha Świętego, która przezwycięża liczne
przeszkodytzt.
	Opowiadają o wielkiej światłości, która któregoś dnia rozpędzi wszelkie
ciemności. Widzieli to i mówią nam: Zabłyśnie światło!

1.4 Kościół Jezusa Chrystusa
w Bożej misji
W Jezusie Chrystusie miłość Boża do świata przyjęła kształt. W Jego osobie i życiu nastało Królestwo Boże
– zadziwiające, niesłychanie nowe i uwalniające. Jego zmartwychwstanie przełamało ostateczność śmierci
i całemu cierpieniu nadało perspektywę nadziei.
Poprzez swojego Ducha Chrystus wciąga ludzi w swoje dzieło. Uzdalnia ich, by żyli i działali jako rodzeństwo,
jako przyjaciółki i przyjaciele Chrystusa oraz urzeczywistniali dobre zamiary Boga wobec Jego stworzenia.
Klasyczna teologia mówi tak: ten kto wierzy, ma udział w „królewskim panowaniu” Chrystusa. Ten Król
jest bratem i przyjacielem, który chce pozyskać swoje przyjaciółki i swoich przyjaciół do udziału w tym
„panowaniu”. Często przez niepozorne czyny miłości, przyjmowanie i wzmacnianie innych ludzi, panowanie
to staje się zachęcające i potężne. Jedną z jego podstawowych cech jest miłość bliźniego. Chodzi tu o pomoc
w biedzie oraz fizycznym i duchowym cierpieniu. Jednak również spotkanie na zasadzie równości, wysiłek,
by innego zrozumieć, przyjąć w jego lub jej odmienności oraz gotowość, by uczyć się od siebie i ze sobą
nawzajem. Tak Królestwo Boże w mało dramatycznej miłości bliźniego zyskuje kształt.
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Jednak życie Jezusa nie jest tylko życiem Tego, który przyjaźnie przyjmuje ludzi, który zaprasza ich do stołu
swojej społeczności, który uwalnia duszę i ciało od cierpienia. Życie Jezusa jest również życiem proroka, który
nazywa po imieniu i rozróżnia dobro i zło, złośliwość, kłamstwo i prawdę, a ludzi zapala do poszukiwania
sprawiedliwości i prawdy. Również do tej krytycznej i samokrytycznej egzystencji chce nas pozyskać Jezus
Chrystus. Jego krzyż w przerażający sposób uświadamia, jak bezsilni i bezradni mogą być ludzie, kiedy nie
ufają sile Królestwa Bożego. Światowe mocarstwo, jakim był Rzym, zwraca się przeciwko niemu i pełnemu
miłości działaniu Boga w nim. Panująca religia zwraca się przeciwko niemu i jego zwiastowaniu. Prawo
świeckie i religijne zostają przywołane na jego zgubę. Publiczna moralność i opinia krzyczą „Hosanna!“ oraz
„Ukrzyżuj Go!”. W takim splocie władzy i gwarze głosów trudno jest zachować jasny umysł oraz spokojny,
profetyczny głos. Jednak Chrystus, który poprzez swojego ducha chce pozyskać nas, ludzi, dla nadchodzącego
Królestwa Bożego, spodziewa się po nas poszukiwania dróg sprawiedliwości i prawdy. Spodziewa się po nas
pozyskiwania innych i przekonywania o tym, jak godne zaufania, wyzwalające i uszczęśliwiające są te drogi.

Wreszcie, poprzez wzór swojego życia i z mocy swojego Ducha, Chrystus pozwala nam uczestniczyć w Jego
„kapłańskiej egzystencji“. „Bowiem”, tak formułuje to Marcin Luter, „co się wynurzyło z chrztu, może się
chlubić, że poświęcone już zostało na kapłana, biskupa, papieża...”. Poprzez Ducha Chrystusowego ludzie
zostają uzdolnieni, by słowem i czynem dawać świadectwo o Bogu i kierować innych ku Bogu, który jest
Bogiem miłości, dobroci i miłosierdzia. Stają się zdolni, by ufać Bogu, który właśnie w tym jest wszechmocny,
że również z cierpienia i nędzy może tworzyć nowe i dobre. To obejmuje odwrócenie się od wszelkich postaw,
które propagują nienawiść oraz praktykują bezduszność i nieżyczliwość. To pocieszające i wyzwalające
widzieć, że obecność Jezusa Chrystusa w mocy Jego Ducha oraz nadejście Jego Królestwa to nie odległy sen,
ale że „dobre moce“ często niepozornie działają pośród nas i przez nas. Właśnie w niepozorności i uważności
nadchodzącego Królestwa tkwi wielka, zapraszająca wszystkich ludzi moc.

 eologiczne pojęcie „missio dei“ przezwycięża wszelkie poczucie wyższości. Prowadzi do
T
centrum wiary w Boga Biblii i Koranu, abyśmy (jedynie) w ufności do Boga znajdowali naszą
przyszłość. […] Doświadczenia Abrahama, Mojżesza, Jezusa oraz wszystkich proroków
i prorokiń, które zostały przekazane w Koranie i Biblii, stanowią dla nas dzisiaj silną zachętę.
Müzeyyen Dreessen, pedagożka socjalna, muzułmanka, od dziesięcioleci zaangażowana w dialog pomiędzy kulturami i religiami

Ponieważ sam Bóg ma wobec świata plan. Dlatego i Kościół nie istnieje sam dla siebie, ale ma przysłużyć się
realizacji Bożego zamiaru przekształcenia świata. W ekumenii stosuje się na określenie tego pojęcie missio
dei (Boża misja). Bóg w Chrystusie włącza nas w swoją misję. Udział w missio dei oraz pokojowych rządach
Chrystusa, Jego profetycznej i kapłańskiej egzystencji wyraża się w tym, jak (1) wspólnie jesteśmy Kościołem,
(2) wspólnie celebrujemy wiarę, (3) przekazujemy wiarę i świadczymy o niej oraz (4) bierzemy na siebie
odpowiedzialność. Do tego nawiązujemy, kiedy w rozdziale 3 pytamy o praktyczne impulsy dla Kościoła
i parafii.
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2. Ukierunkowanie społeczno-etyczne
2.1 Konkurencja krajów w sercach
Dwa serca biją w piersi Daniela, kiedy mówi o swojej ojczyźnie. Ten pół-Niemiec i pół-Koreańczyk jest
księdzem ewangelickim w okręgu kościelnym Schwelm. W 1984 roku urodził się w Castrop-Rauxel, wychował
w Dortmundzie, ale przez długi czas wahał się, gdzie właściwie jest jego ojczyzna.
To dziecko Zagłębia Ruhry azjatyckiego pochodzenia jest ściśle związane z Niemcami. Jego rodzice od
dziesięcioleci mieszkają w Dortmundzie, czują się „całkowicie zintegrowani“ i tam chcą być pochowani.
Najpierw w 1967 roku do Niemiec jako pielęgniarka trafiła jego matka. Jego ojciec w połowie lat 70. opuścił
swoją ojczystą Koreę, by pracować w Niemczech w górnictwie.
Daniel Cham Jung i jego żona, której rodzice też są Koreańczykami, uważają się za przedstawicieli przyszłych
Niemiec, które międzykulturowo stają się coraz bardziej różnorodne. Tym bardziej rani go, gdy ktoś mówi:
„Nie jesteś Niemcem“ albo „Niemcy nie są twoją ojczyzną“. Jako ksiądz-Azjata w swojej parafii rzuca się
w oczy. Wie, że „obecnie jestem unikatem“. Przy pierwszym kontakcie telefonicznym wiele osób nie orientuje
się, że pochodzi z rodziny ze środowisk migracyjnych. Jednak wyglądu nie może ukryć i często spotyka się
z reakcjami pełnymi zaskoczenia. Wtedy często musi się tłumaczyć. Również przyjazne pytania mogą czasem
„irytować“ i być rozumiane jako atak. „Bycie cudzoziemcem” w Niemczech nie jest czymś oczywistym.

Ks. Jung uważa się za Niemca i za Koreańczyka. Zrozumiał to jeszcze lepiej podczas 15-miesięcznego wikariatu
zagranicznego w Seulu, w Korei. Tam nie był obcym, mimo że nie włada doskonale językiem. Po raz pierwszy
poczuł, jak to jest żyć w kraju, „w którym wszyscy wyglądają tak jak ja”.
W przeciwieństwie do Korei albo USA, tutaj język odgrywa wielką rolę. „W Niemczech ludzie są klasyfikowani
na podstawie znajomości języka. Dzięki temu traci się niektóre szanse”, żałuje Jung. Na przykład w USA
człowiek musi być w stanie „przekazać”, tzn. zrozumiale zakomunikować swoją myśl. Nie jest decydujące,
jak to zrobi językowo – w Niemczech jest inaczej. Tutaj umiejętność wyrażania się w języku ma decydujące
znaczenie. Czasami ma wrażenie, że poprawność gramatyczna i elokwencja są w Niemczech ważniejsze niż
wszystko inne. W tej sposób wiele osób zostaje wykluczonych.
Ciągłym wyzwaniem jest jednak nieprzeciętny wygląd. Daniel często wykorzystuje to jako punkt wyjścia
do rozmów. Młody ksiądz ma osobiste marzenie: „Kiedy pierwszy Koreańczyk znajdzie się w niemieckiej
reprezentacji narodowej piłki nożnej, każda bramka będzie zwycięstwem”.
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	Piłka nożna to dyscyplina, w której aż po mistrzostwa świata praktykowana
jest wielokulturowość. Jednocześnie podczas MŚ w 2018 roku w debacie
dotyczącej byłego reprezentanta Niemiec Mesuta Özila dało się odczuć, jak
krucha jest jeszcze komunikacja międzykulturowa w naszym społeczeństwie.

Migracja należy do podstawowych stałych ludzkiej historii, była i jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Prawie
we wszystkich krajach świata występuje imigracja i emigracja. Faktycznie migracja międzynarodowa jest
aktualnie szczególnie wysoka. Mówi się o niej, kiedy ludzie na ponad dwanaście miesięcy przenoszą się do
innego kraju, bo tylko wówczas ujmują ich międzynarodowe statystyki. Migracja międzynarodowa rosła
nieprzerwanie: z 173 mln w 2000 roku, przez 222 mln w 2010, do 278 mln w roku 2017. Wielu migrantów
i wiele migrantek nie wyjeżdża dobrowolnie, ale opuszcza ojczyznę pod przymusem. Pod koniec 2015 roku
przed wojną, głodem i biedą uciekało na całym świecie 63,5 mln ludzi. Nigdy wcześniej nie było ich tak wielu.
Większość znajduje schronienie w państwach sąsiednich, 90 procent w krajach rozwijających się.

Linia dzieląca migrację od uchodźctwa nie zawsze jest wyraźna, a jednak ma znaczenie. Uchodźcy to
wymagająca szczególnej ochrony grupa migrantów, która ze względu na prześladowania ze względów
politycznych, religijnych lub etnicznych oraz nieustające działania wojenne musi uciekać. Większość ucieka
do państw sąsiednich. Aktualnie przede wszystkim do Libanu, Jordanii i Kenii, których infrastruktura jest
przeciążona wysoką liczbą uchodźców. Poza tym ludzie często są zmuszeni do migracji ze względu na nędzę.
Okoliczności takie jak drastyczny spadek dobrobytu, kryzysy ekologiczne lub inne wydarzenia tworzą warunki
i otoczenie, w których ludzie podejmują decyzję o odejściu lub pozostaniu. Rozwój nowoczesnych środków
komunikacji i transportu ułatwia przekucie decyzji o migracji w czyn.
Takie zdarzenia można obserwować w każdym czasie i na całym świecie. Za wczesną formę polityki azylowej
można uznać na przykład przyjmowanie reformowanych uchodźców w Dolnej Nadrenii w XVI w. lub Hugenotów,
którzy jako francuscy protestanci w XVII w. zostali przyjęci przed książąt niemieckich, przede wszystkim
w Saarze i w okolicach Berlina, jako uchodźcy religijni.
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2.2 Niemcy jako społeczeństwo
migracyjne
Również wielu Niemców na skutek wojen, konfliktów religijnych, klęsk głodu, błędów politycznych oraz braku
perspektyw społecznych było zmuszonych do porzucenia swojej ojczyzny. Wraz z założeniem pierwszych
europejskich kolonii ok. 1700 roku rozpoczęła się emigracja za Atlantyk. Po Unii Pruskiej w 1817 roku surowi
luteranie jako uchodźcy religijni szukali wolności religijnej za morzem. Pomiędzy 1816 i 1914 rokiem prawie
sześć milionów Niemców wyemigrowało do USA, Kanady, Brazylii czy Australii, żeby dla siebie i swoich dzieci
wypracować lepsze warunki życia.
Z początkiem szczytowej fazy industrializacji pod koniec XIX w. Rzesza Niemiecka stała się jednym
z najważniejszym państw na całym świecie, które przyjmowało innych. Pracownicy z południa Europy, jednak
przede wszystkim z wiejskich regionów Prus Wschodnich, w szczególności Polski i Mazur, przemieszczali
się wewnątrz Rzeszy Niemieckiej do dawnych regionów rozkwitu gospodarczego, głównie Zagłębia Ruhry.
Ponadto policzono, że w 1914 roku w Rzeszy Niemieckiej przebywało ok. 1,2 mln wędrownych robotników
z innych krajów.

Historia migracji w ciągu dwóch wojen światowych toczyła się pod znakiem prześladowania, wypędzenia
i ucieczki. Ludobójstwo dokonane na europejskich Żydach, z których w Niemczech przeżyło tylko 34 000, do
dzisiaj stanowi ostrzeżenie dla otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.
Szczególnie wielki wpływ na niemieckie społeczeństwo miały lata tzw. cudu gospodarczego. Dzięki
możliwościom pracy w przemyśle, po ucieczce z byłych wschodnich terenów Niemiec i NRD, wiele osób
trafiło do Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW). W 1961 roku do tej grupy należało 17 proc. mieszkańców NRW.
W 1955 roku zaczęło się uregulowane pozyskiwanie pracowników zza granicy – przede wszystkim z Europy
Południowej, Turcji i Afryki Północnej – ponieważ górnictwo, przemysł ciężki oraz przemysłowa produkcja
masowa bardzo potrzebowały pracowników. Następowały różne formy migracji i ruchy migracyjne, NRW
była „w ruchu”.

 reszcie w dolnej części ulicy handlowej znowu coś się dzieje. Teraz jest tam
W
wiele małych sklepików i lokali, a nie tylko głupie salony gier. Chętnie chodzę
do małego syryjskiego sklepiku spożywczego. Ludzie są tam tacy mili
Kobieta, 48 lat
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Mimo wstrzymania rekrutacji pracowników i coraz bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej po 1973 roku,
wielu zagranicznych migrantów ekonomicznych – zostali nazwani „gastarbeiterami“, co miało podkreślić
tymczasowość ich pobytu – pozostało w Niemczech i próbowało się zintegrować. Wsparcie otrzymywali
przede wszystkim w Kościołach, organizacjach dobroczynnych, stowarzyszeniach i w miejscach pracy,
natomiast państwo nie chciało ani nie wspierało polityki integracyjnej dla tej grupy.
Inaczej przebiegał napływ migrantek i migrantów pochodzenia niemieckiego. Od 1953 roku federalna ustawa
o wypędzonych reguluje przyjmowanie Niemców rosyjskich jako wysiedleńców, którym przysługiwało
niemieckie obywatelstwo. Od lat 60. wielu potomków osadników niemieckich sprowadzonych za czasów
Katarzyny Wielkiej w XVIII w. zaczęło przenosić się do RFN. W latach 80., a zwłaszcza po rozpadzie Związku
Radzieckiego, zdecydowanie zwiększyła się imigracja przesiedleńców. Pomiędzy 1992 i 2015 rokiem ponad
1,8 mln ludzi z byłego ZSRR przyjechało do Niemiec. Ponieważ ponad 50 procent przesiedleńców i późnych
przesiedleńców z dawnego ZSRR było ewangelikami, do naszego Kościoła napłynęło wiele osób. Kościół
Ewangelicki Westfalii przyjął w ten sposób ok. 280 000 nowych parafian, którzy obecnie stanowią ponad
10 proc. jego członków.

Kiedy pod koniec lat 80. i na początku 90. mocno wzrosła liczba osób poszukujących azylu, przede wszystkim
na skutek wojen na Bałkanach, debata polityczna zakończyła się tzw. „kompromisem azylowym”. Umożliwił on
deportację azylantów do tzw. „bezpiecznych państw trzecich“ Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany
zostały w dużej mierze wykluczone z udziału w działaniach wspierających integrację oraz z rynku pracy.
W tym czasie zyskały na znaczeniu „azyle kościelne” jako reakcja na nierozwiązane problemy niemieckiego
prawa azylowego z prawami człowieka.
W 2005 roku wraz z wprowadzeniem Ustawy imigracyjnej przepisy niemieckie zostały dostosowane do
wytycznych europejskich. I tak na przykład swobodny przepływ osób wewnątrz Unii Europejskiej otworzył
rynek pracy dla obywatelek i obywateli Unii. Niezmiennie większość imigrantów z Nadrenii PółnocnejWestfalii (NRW) pochodzi z Polski. Jednak w związku ze swobodą przepływu osób w UE wzrósł również udział
osób z Rumunii i Bułgarii. Ponieważ ich status prawno-społeczny jest problematyczny, często prowadziło to
do problemów społecznych, które dotychczas nie zostały przezwyciężone. Od międzynarodowego kryzysu
finansowego w 2007/08 znowu wzrosła imigracja z Włoch, Hiszpanii i Grecji. Ci migranci najczęściej bardzo
szybko znajdowali pracę.

Od kilku lat wyraźnie wzrosła również imigracja z obszarów ogarniętych wojną domową, np. z Syrii. Z powodu
prześladowania, ucieczki, wojny i głodu, liczba azylantów w NRW w latach 2015 i 2016 wzrosła do ponad 300
000. Od 2017 roku liczba osób ubiegających się o azyl spada.
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Przyjechali jako uchodźcy i znaleźli tu mieszkanie
	
 ieszkam blisko uniwersytetu. W akademiku naprzeciwko mieszkają ludzie
M
wielu narodowości i kolorów skóry. Wsiadają ze mną do tramwaju, a ja
mam poczucie, że mieszkam w światowym mieście. Jadą ze mną osoby,
które mieszkają w tej dzielnicy w drugim i trzecim pokoleniu. Przyjechali
jako uchodźcy, znaleźli tu mieszkanie i zostali przyjaźnie przyjęci. Moja
parafia wielokrotnie oferowała azyl kościelny. Prowadzi też pracę
socjalną w dzielnicy, pomagając w zdaniach domowych i udzielając porad.
Wspólnie z sąsiednią parafią katolicką zawsze jesteśmy w stanie znaleźć
potrzebującym schronienie, nawet jeżeli rynek mieszkaniowy zdaje się to
uniemożliwiać. Cieszę się tą barwną mieszanką podczas zakupów, ludźmi
obok w chustach i turbanach, szerokich spodniach i długich sukniach, którzy
między sobą mówią różnych językami, ale ze mną zawsze po niemiecku.

	Gettoizacja i brutalizacja
 egularnie raz w tygodniu jadę na drugą stronę miasta. W centrum
R
przesiadam się do innej linii tramwajowej. Również tam jadę z ludźmi,
którzy pokolenie lub dwa temu przybyli z dalekich krajów. Zostali osiedleni
w jednej dzielnicy jak w getcie. Ludzie ci pochodzą z ponad 60 krajów,
część z nich ze względu na pochodzenie od pokoleń jest wrogo do siebie
nastawiona. W tramwaju najczęściej jest głośno, młodzi mężczyźni z dumą
odpowiadają sobie nawzajem, jak znowu wykiwali „psy“. Głośno rozmawiają
przez telefon z kumplami, którzy mają do nich dołączyć, żeby razem
mogli wykończyć Alego, do którego jadą. Czasami bez ogródek wyciągają
nowy nóż i z dumą pokazują innym. Późno w nocy nie zawsze czuję się
dobrze w tym tramwaju i cieszę się, gdy w centrum mogę się przesiąść.
Kobieta, 75 lat

Debata na temat wyzwań imigracji znowu się zaostrzyła. Coraz częściej rozmawia się o kwestiach tożsamości
narodowej, często w sposób problematyczny, w połączeniu z motywami ksenofobicznymi i rasistowskimi.
Celowo łamiąc tabu, kwestionuje się nienaruszalność godności każdego człowieka, niezależnie od jego
pochodzenia i przynależności etnicznej.
Grono osób, które ze sceptycyzmem czy wręcz odrzuceniem podchodzi o imigrantów, a z nimi do rosnącej
różnorodności, nie jest jednolite.
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I dę przez dolną część ulicy handlowej w naszym mieście i nie widzę
ani jednej niemieckiej twarzy. Tylko obce sklepy, dziwne lokale, obce
zapachy i obcy język. Tu też nie widzę Niemców. Gdzie my żyjemy?
Mężczyzna, 70 lat

Oprócz osób ze społecznego marginesu, należą do niego również kobiety i mężczyźni, którzy są sceptycznie
nastawieni do społecznej różnorodności ze względu na konserwatywną strukturę wartości. To grono
interesuje się jednak dyskusjami politycznymi. Z drugiej strony stoją przedstawiciele antypluralistycznej
postawy, którzy myślą w kategoriach wyraźnie narodowych czy wręcz nacjonalistycznych i proklamują ideał
pozornie „homogenicznej” ludności.
W AfD znajdują się przedstawiciele obu tych kierunków, przy czym grupa myśląca narodowo czy
nacjonalistycznie zyskuje coraz większy wpływ na wizerunek partii w mediach i wykazuje skłonność do
zajmowania skrajnie prawicowych stanowisk.
Te różnice wyraźnie pokazują, że z wyzwaniami prawicowego populizmu trzeba sobie radzić różnorodnymi
sposobami.

2.3 Kształtowanie rosnącej
różnorodności – zadanie religii
Przybyć do nowej ojczyzny:
	
Budowa meczetu jako widzialny znak
	Stowarzyszenie na rzecz meczetu w Dortmund-Hörde, które wyłoniło się
z tureckiego, islamskiego stowarzyszenia kulturalnego, prowadziło od 1982
roku w przebudowanym budynku mieszkalnym na przeciwko stalowni
prowizoryczny meczet. Wraz z rosnącą integracją tureckich imigrantów
pojawiło się pragnienie, by poczuciu bycia u siebie nadać również widoczny
wyraz religijny. Stowarzyszenie w 2003 roku podjęło rozmowy z władzami
miasta i rozejrzało się za odpowiednią działką na terenie dzielnicy. Szybko
znalazło ją wśród nieużytków przy ulicy Am Grimmelsiepen.
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	Kiedy plany zostały ogłoszone, rozpoczęła się intensywna debata wśród
obywateli. Pod wpływem wydarzeń z 11 września 2001 roku, przebiegała ona
w burzliwej atmosferze. Ukonstytuowała się obywatelska inicjatywa zbierania
podpisów przeciwko budowie meczetu. Parafia ewangelicka zaprosiła
polityków, przedstawicieli okręgu kościelnego, parafię rzymskokatolicką
oraz stowarzyszenie na rzecz meczetu do rozmów przy okrągłym stole
w Grimmelsiepen. Miejski wydział urbanistyki zorganizował wieczory
obywatelskie, na których pojawiało się ponad 250 osób i toczyły się bardzo
emocjonalne dyskusje.

	Muzułmanie czuli się atakowani i traktowani jak grupa ogólnie podejrzana,
co ich bardzo raniło. Nie rozumieli, dlaczego ze strony ludności niemieckiej
nagle spotykają się z nieufnością i lękiem, przecież część z nich żyła w Hörde
od dziesięcioleci i nie uważała się za obcych.
	Kiedy w 2004 roku w całych Niemczech neonaziści zaczęli mobilizować do
dwóch demonstracji przeciwko budowie meczetu w Hörde, ogół obywateli
się zjednoczył. Mieszkańcy zdystansowali się do nawoływań nazistów
i wreszcie ręka w rękę ze stowarzyszeniem na rzecz meczetu zorganizowali
kontrdemonstrację, w której wzięło udział ponad 1000 osób. Muzułmanie
wydrukowali na demonstrację plakaty z napisem: „Moim domem jest
Hörde. Nie mam innego” oraz „Nie jesteśmy obcymi, tylko od 40 lat
współobywatelami“.

	Podczas gdy protest trwał dalej, rozwinęła się dyskusja wokół planu
zagospodarowania przestrzennego. W końcu głosami SPD i CDU,
z odwołaniem się do wolności wyznania, wydano zgodę na budowę meczetu.
	Odkąd meczet jest gotowy, protesty ustąpiły miejsca wielkiemu
zainteresowaniu jego zwiedzaniem – zwłaszcza wśród sąsiadów. Wielu
zwiedzających jest pod dużym wrażeniem reprezentacyjnego budynku, do
którego ciekawscy mogą zajrzeć z zewnątrz, ponieważ szyby w oknach są
przeźroczyste. Meczet stał się wizytówką dzielnicy. Zwłaszcza fakt, że został
całkowicie sfinansowany z datków, w wielu zwiedzających budzi szacune.
	Brakuje jeszcze minaretu. Zapobiegawczo miasto zawarło ze społecznością
meczetu umowę, w której uregulowana jest liczba decybeli oraz postanowienie,
że adhan (wezwanie na modlitwę) może rozlegać się tylko raz w tygodniu
przed modlitwą piątkową.
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Migracja prowadzi do rosnącej różnorodności społecznej (pluralizmu), również jeżeli chodzi o religie
i wspólnoty wyznaniowe. Większa różnorodność wzbogaca, a jednocześnie stawia społeczeństwo przed
wyzwaniami, ponieważ migrantki i migranci przynoszą ze sobą inne pojęcia wartości oraz wpojone zwyczaje
kulturowe i religijne.

Natomiast migrantki i migranci stoją przed odwrotnym wyzwaniem – pojęcia wiary i wartości z własnej
kultury stają się w pluralistycznym społeczeństwie jedną opcją z wielu. Muszą się one dać pogodzić z zasadami
indywidualnego samostanowienia i równouprawnienia, które przewiduje wolnościowa i demokratyczna
konstytucja.
Religie i wspólnoty religijne stoją przed wyzwaniem i pytaniem, jak rozumieć i na miejscu kształtować
współżycie i współistnienie własnych koncepcji Boga, świata, życia, wiary z innymi. Muszą być w stanie udzielać
informacji o tym, co własne, a przy tym rozmawiać o łączących nas, ale również dzielących roszczeniach
prawdy.

Państwo neutralne wyznaniowo poszukuje nośnych warunków i możliwości, by dalej rozwijać zasadniczo
przyjazny religiom niemiecki porządek prawny dla różnych wspólnot religijnych. Jednocześnie w społeczeństwie
słychać coraz bardziej głosy, które w obliczu przemocy religijnej wyrażają wyraźne zastrzeżenia wobec
obecności religii w przestrzeni publicznej. Wykluczenie życia religijnego ze sfery publicznej pod pretekstem
rzekomej neutralności nie może w wolnościowym państwie prawa być rozwiązaniem. Religie muszą jednak
również wyraźnie pokazać, jaki wkład wnoszą w pokojowe współżycie, aby w ten sposób za pomocą swoich
podstawowych wartości dawać ludziom orientację.

Również w wierze chrześcijańskiej zauważalny jest proces pluralizacji, mianowicie poprzez rosnącą
różnorodność wyznań. Te zmiany są stosunkowo nowe. Od czasów wojen religijnych czasów reformacji
Niemcy składały się w większości z regionów jednolitych religijno-wyznaniowych. Większe zmiany przyniosły,
np. w Zagłębiu Ruhry, migracja zarobkowa w latach industrializacji oraz historia ucieczki i wypędzeń na
koniec drugiej wojny światowej.
Współczesność cechuje przyjazna bliskość i partnerskie relacje pomiędzy wielkimi kościołami ludowymi oraz
mniejszymi kościołami czy wolnymi kościołami innych wyznań. W trakcie aktualnych ruchów migracyjnych
przyjeżdżają do nas osoby z bardziej oddalonych wyznań i kultur. Migrantki i migranci doświadczają wspólnoty
religijnej i celebracji swojej wiary – w swoim języku, według swoich liturgicznych i muzycznych tradycji – jako
źródła siły i jako duchowej ojczyzny. Jednocześnie poszukują spotkania z życiem wspólnot dłużej osiadłych
na miejscu oraz udziału w nich.
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2.4 Otworzyć drogi integracji
Społeczeństwa migracyjne muszą tworzyć warunki, w których integracja może się udać. Jest to zadanie
kluczowe, które przez długi czas w Niemczech ignorowano, a to negatywnie odbijało się na wszystkich –
imigrantach i społeczeństwie przyjmującym. Dopiero od 2007 roku istnieje narodowy plan integracji, od roku
2008 gromadzone są dane na temat postępów (oraz regresji) integracji.
Pojęcie integracji traktuje się jako zrozumiałe samo przez się, a jednocześnie często nie jest jasne, o co
chodzi. Jakie oczekiwania są formułowane wobec kogo? W zasadzie pod pojęciem integracji rozumie się
proces wzajemny, który wszystkim daje równe szanse partycypacji w podstawowych dobrach społecznych
(prawo, edukacja, służba zdrowia, zabezpieczenie społeczne). Integracja nie oznacza zatem jednostronnego
dopasowania się imigrantów czy asymilacji, ale włączenie i partycypację wszystkich. W tym sensie integracja
wymaga historii wzajemnego spotkania, którą często umożliwiają lokalne więzi ze „swoją” dzielnicą czy
lokalnym klubem sportowym. Integracja najlepiej rośnie „od dołu”, poprzez wspólne doświadczenia sąsiedzkie,
w miejscu pracy, a wreszcie w społecznościach kościelnych czy religijnych „na miejscu”.

 a moim stanowisku zawsze opowiadałem się za dialogiem i zachęcałem tureckich
N
przedsiębiorców do współpracy w naszych gremiach. Z punktu widzenia integracji decydujące
jest jednak to, co się dzieje w meczetach. Muzułmanie są częścią Niemiec, bez wątpienia.
Jednak Islam nie zna zasady rozdziału pomiędzy Kościołem i państwem. Ten podział jest
w naszej konstytucji kwestią zasadniczą. Dlatego musi istnieć możliwość pytania, czy
ideologiczny Islam pasuje do naszego wolnościowo-demokratycznego zasadniczego
porządku. Uważam, że Islam w Niemczech nie jest zdolny do integracji. W każdym razie
doświadczam go obecnie jako raczej zapobiegającego integracji niż sprzyjającego jej
Friedhelm Müller, były wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Klasy Średniej w CDU w Nadrenii-Północnej Westfalii, członek założyciel Forum Niemiecko-Tureckiego

 kontekście tego, że zarówno w meczecie, jak i w kościele modlimy się
W
wspólnie, pytanie o tego samego Boga schodzi na drugi plan. To że wspólnie
się modlimy i wspólnie działamy diakonijnie to praktyka wiary.
AAgim Ibishi, pracownik socjalny, muzułmanin i pracownik Diakonisches Werk w ewangelickim okręgu kościelnym Herford
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Na kolejnym poziomie rozróżnia się pomiędzy integracją indywidualną i strukturalną. Indywidualnie stopień
integracji mierzy się według kryterium sukcesów edukacyjnych (zwłaszcza nauki języka), zawodowych
i dochodowych, i rozumie jako odpowiednią partycypację w potencjale ekonomicznym społeczeństwa
przyjmującego. Integracja strukturalna odnosi się natomiast do przejmowania podstawowych wartości
społeczeństwa przyjmującego i oznacza akceptację podstawowych reguł większościowej kultury. Nie
jest to bezdyskusyjne politycznie, jednak opisuje zasadniczy aspekt integracji. Fundamentalne wartości
społeczeństwa RFN regulują odwołujące się do praw człowieka normy zawarte w podstawowych artykułach
Ustawy zasadniczej (art. 1–20), których nie można narażać i które zasadniczo muszą zostać zaakceptowane
przez migrantki i migrantów, jeżeli chcą się osiedlić w Niemczech. Normy te są historycznie i rzeczowo
blisko związane z zasadami chrześcijańskimi, są jednak zrozumiałe i możliwe do zaakceptowania dla osób
wyznających inne religie czy światopoglądy. Ponadto należy respektować określone postawy kulturowe
naszego społeczeństwa. Do nich należy, np. określany przez chrześcijaństwo rytm pór i świąt w roku, który
mimo licznych tendencji sekularyzacyjnych, biorąc pod uwagę wolną od pracy niedzielę czy Wielkanoc oraz
Boże Narodzenie, nadal zasadniczo określa naszą kulturę. Ponadto znaczenie mają podstawowe doświadczenia
historyczne najnowszej historii Niemiec, zwłaszcza kultura pamięci o Holokauście, a w konsekwencji sprzeciw
wobec jakichkolwiek form antysemityzmu oraz uznanie prawa Państwa Izrael do istnienia.
To, że z drugiej strony wiele osób ze środowisk migracyjnych pielęgnuje język i kulturę swojego kraju
pochodzenia, nie jest sprzeczne z formą integracji strukturalnej, ale – w sensie stopniowej integracji – może
wręcz jej sprzyjać.
Pielęgnowanie tradycji historii kraju pochodzenia stanowi dla wielu imigrantów ważny zasób, który wzmacnia
ich w fazie przechodzenia pomiędzy kulturami. Może również wzbogacać społeczeństwo przyjmujące.

 ielu rzeczy w ich (arabskiej) kulturze nie rozumiem,
W
ale ludzie są po prostu mili i niezwykle przyjacielscy.
Mężczyzna, 42 lat

Pielęgnowanie kultury kraju pochodzenia nie powinno być zatem traktowane jako konkurencja wobec
włączenia się w społeczeństwo przyjmujące, ale jako naturalne uzupełnienie.
Podsumowując, oznacza to, że integracja to wzajemny proces dziejący się pomiędzy społeczeństwem
przyjmującym i imigrantami. Obejmuje on akceptację podstawowych reguł społeczeństwa przyjmującego,
pielęgnowanie tradycji migracyjnych oraz procesy wzajemnego uczenia się. Integracja jest w tym sensie
zadaniem całego społeczeństwa, które zakłada skoordynowanie zaangażowania środków wsparcia oraz
międzykulturowe otwarcie instytucji państwa i społeczeństwa obywatelskiego – szczególnie tych religijnych.
To wymaga przede wszystkim działań wdrażających i zapewniających równość szans. Imigranci są nie tylko
przedmiotem opieki państwa, ale samoświadomymi podmiotami zmiany społecznej. Organizacje migrantów
są zatem ważnymi partnerami, które mogą pomóc wspólnie wyznaczyć i wykonać konieczne kroki w kierunku
społecznej integracji. Partycypacja wszystkich stanowi zarówno sposób, jak i cel tak rozumianej integracji
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3. Praktyczne impulsy dla
Kościoła i parafii
Kiedy jesienią 2015 roku prawie 900 000 uchodźców trafiło do Niemiec, Kościoły pokazały, jakie konsekwencje
wynikają ze świadectwa ich wiary. Rady parafialne, synody i wiodący duchowni opowiedzieli się za otwartym
społeczeństwem. Liczni wolontariusze poświęcali czas, siły i fantazję, by zapewnić im serdeczne przyjęcie.
Parafie udostępniały pomieszczenia. Do dzisiaj organizowane są kursy językowe i honorowe adopcje
(niem. Patenschaft), wolontariusze są wspierani i szkoleni w kwestiach prawnych i dotyczących integracji,
odprawiane są wielojęzyczne nabożeństwa. Zaangażowanie Kościołów na rzecz uchodźców nie pozostaje bez
wpływu: Doświadczenia chrześcijanek i chrześcijan oraz oczekiwania wobec Kościołów zmieniają również
życie samych Kościołów.
Na podstawie wymienionych w rozdziale 1.4 podstawowych, zasadniczych wypowiedzi Kościoła, podajemy
przykłady projektów i doświadczeń w ramach Kościoła Ewangelickiego Westfalii, które zachęcają do dyskusji
i dalszej refleksji.

3.1 Razem być Kościołem
	Parafia Lidii chce się stać międzynarodowa
	„Razem być Kościołem – stać się parafią międzynarodową“ – to motto
stanowi program Parafii Lidii w Dortmundzie. Zgodnie z kartoteką parafialną
do zboru należą chrześcijanki i chrześcijanie 62 narodowości. Od 2016 roku
parafia stara się świadomie zauważać osoby z korzeniami migracyjnymi
i włączać je w całe życie parafialne. To, co jest oczywiste w przedszkolach
i na szkółce niedzielnej, powinno pojawić się też w innych obszarach pracy
parafialnej. Od 2020 roku projekt znajdzie odzwierciedlenie w strukturach
kierownictwa: na co najmniej dwa stanowiska w nowym prezbiterium
powinny kandydować osoby z międzynarodowymi korzeniami. „Chodzi nam
o to, by spleść ze sobą to co znane z tym co obce“ – tak parafia opisuje cel
tej koncepcji.
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	Parafia perskojęzyczna w Paderborn
	W Centrum św. Łukasza w Paderborn ok. 50–70 chrześcijanek i chrześcijan
posługujących się językiem perskim odprawia nabożeństwa w języku farsi oraz
organizuje kursy biblijne. Raz w miesiącu odbywają się wspólne nabożeństwa
z ewangelicką parafią św. Łukasza. Jako widzialny znak jedności, to tutaj
odprawia się chrzty – w zeszłych latach kilkaset – oraz celebruje Wieczerzę
Pańską. Pracujący wcześniej jako wolontariusz pastor Mehrdad Sepehri Fard,
od jesieni 2017 roku jest tu zatrudniony w projekcie „Duszpasterstwo dla
chrześcijanek i chrześcijan posługujących się językiem perskim”. O wsparcie
mogą zwracać się do niego również osoby z innych regionów Westfalii.
Powiedziedział tak: „Chrześcijanki i chrześcijanie mówiący innym językiem
i mający inne pochodzenie mogą poczuć się u siebie również w kościele
krajowym, jeżeli będą mogli śpiewać pieści i odprawiać rytuały również
we własnym języku”. Dlatego coraz więcej parafii przechodzi na czytanie
tekstów biblijnych podczas nabożeństwa w różnych językach. W ten sposób
chrześcijanki i chrześcijanie z innych krajów czują, że zwracamy się również
do nich.

	Powstające od lat 70. tzw. „parafie o innym języku i pochodzeniu” często
funkcjonują w dobrym sąsiedztwie z parafiami ewangelickimi, niektóre
podnajmują od nich lub wspólnie utrzymują domy parafialne i kościoły.
Kontakty nierzadko bywały wyzwaniem językowym, kulturowym, ale
również teologicznym. Tymczasem niejedna parafia imigrancka istnieje już
w drugim pokoleniu. Dzieci i młodzież lepiej mówi po niemiecku niż w języku
swoich rodziców. Ich socjalizacja nastąpiła w Niemczech. Zainteresowanie
współpracą z lokalnymi parafiami jest duże. Tymczasem przy wsparciu
kościołów krajowych w NRW rozwinęła się sieć dobrej współpracy.

	Międzynarodowy Konwent Kościołów
	Międzynarodowy Konwent Kościołów Nadrenii-Westfalii (IKK) stanowi
ok. 160 parafii reformacyjnych [w najszerszym sensie], które współpracują
ekumenicznie między sobą oraz z Kościołem Nadrenii i Westfalii. Spektrum
sięga od zielonoświątkowych zbiorów charyzmatycznych, poprzez
prezbiteriańskie i metodystyczne, aż do zagranicznych parafii luterańskich
i reformowanych. Do IKK może przystąpić każdy, kto akceptuje podstawową
regułę ŚRK:
 Zaliczamy się do społeczności Kościołów, które wyznają Pana Jezusa Chrystusa
„
zgodnie z Pismem Świętym jako Boga i Zbawiciela, i dlatego wspólnie staramy
się wypełniać nasze powołanie, na chwałę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”.
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	Kościoły i parafie członkowskie oferują ludziom z tego samego kręgu
językowego i kulturowego odrobinę ojczyzny na obczyźnie. Stanowią punkt
kontaktowy dla nowo przybyłych i pomagają im odnaleźć się w nowym
otoczeniu. Wielką rolę odgrywa również praca na rzecz uchodźców.
	IKK łączy te parafie w jedną sieć z kościołem krajowym Nadrenii i Westfalii,
oferuje kursy, doradza i wspiera. Spektrum sięga od chrztu azylantów po
korzenie reformacyjne różnych tradycji lub rozumienie misji i uczniostwa.
Taka wymiana bardzo pomaga zrozumieć siebie nawzajem i budować mosty
mimo kulturowych różnic.

Więź z innymi parafiami oraz globalnym chrześcijaństwem ma fundamentalne znaczenie dla rozumienia
zboru i Kościoła. Świadczą o tym już początkowe wiersze nowotestamentowych listów: Łaska wam i pokój
od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa, napisał Paweł zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, […]
wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym
(1 Kor 1,2–3). Lokalny zbór stanowi zawsze część większej całości. Społeczność z Chrystusem „obejmuje,
relatywizuje i przekracza naturalne, społeczne i narodowe formy wspólnoty“, napisano w tekście Wspólnoty
Kościołów Ewangelickich w Europie, do której członków założycieli należy EKvW. Oto jest wizja Kościoła,
którego można konkretnie doświadczyć i który otacza cały świat, która zna swoją jedność w Chrystusie
i wspólnie jest „ciałem Chrystusa”. Jeżeli podąża się za tą wizją, można wyraźnie zauważyć, że Bóg poprzez
inność innego coś mi przynosi. Sam Bóg jest Tym, który poprzez obcość stawia nam wyzwanie i nas wzbogaca.
W obcym Bóg spotyka się z nami: Przyjęliście mnie.
Mimo wszelkich trudności, te parafie, grupy i poszczególne osoby w naszym Kościele, które dostrzegają
obcych, otwierają się na to co obce i mierzą się z tym, raz za razem doświadczają wzbogacenia w wymiarze
ludzkim, rzeczowym, teologicznym i duchowym. Poniższe przykłady inspirują do poszukiwania właściwych
odpowiedzi w dziedzinie własnego zaangażowania parafialnego czy zawodowego.
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	Współobywatele czy domownicy? (Ef 2,19)
	W trakcie przygotowań do noworocznego przyjęcia jak grom z jasnego
nieba przychodzi mail: „Czy przyjęcie noworoczne już zawsze będzie
międzynarodowe? Jeżeli tak, to bez nas [czyli chóru]. Czegoś takiego jak
w zeszłym roku, takiego chaosu, sobie nie zrobimy!”.
	Nastąpiły kryzysowe maile, telefony, rozmowy. Wynik empatycznego
dopytywania: Akustyka! Było za głośno. Sprzęt afrykańskiego zespołu nie
było kompatybilny z naszym. Dochodziło do sprzężeń, do przekrzykiwania,
nasz sprzęt był przesterowany. Ostrożne pytanie: Czy możecie grać ciszej?
	Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz
współobywatelami świętych i domownikami Boga.

	Niedzielne popołudnie – członek zboru tamilskiego stoi przed
naszymi drzwiami: „Nasz ksiądz nie chce, żeby parafianie brali udział
w międzynarodowych nabożeństwach. Za mało jest w nich elementów
tamilskich i dla naszego pastora nie starcza czasu podczas nabożeństwa”.
Podczas przyjęcia noworocznego miał razem z innym duchownym udzielać
parafianom błogosławieństwa. Osobiste błogosławieństwo dla każdego, kto
chce – w języku błogosławiącego. Odwołuje swój udział.
	Współobywatele świętych i domownicy Boga?
	Ksiądz zboru koreańskiego jest podenerwowany. Ustalono, że zostanie
wygłoszone kazanie dialogowe. O jego wygłoszenie poproszono go oraz
przedstawiciela zboru tamilskiego. „Kazanie wygłaszam sam. Jak miałbym
mieć u boku drugą osobę?”. Irytacja i niepewność. Spotykamy się w czwórkę
i wspólnie opracowujemy kazanie dialogowe, student tamilski naświetla
aspekty świeckie, koreański ksiądz duchowe.
	Współobywatele świętych i domownicy Boga?
	Po wielu zmianach i nieprzespanych nocach – nabożeństwo. Afrykański
zespół zrozumiał prośbę: śpiewa a capella, tylko ze wzmocnioną gitarą.
Dzięki doświadczonemu w kwestiach technicznych prezbitera, nasz sprzęt
działa optymalnie. Kazanie dialogowe zostaje bardzo pozytywnie przyjęte.
Pastor tamilski, mimo początkowej odmowy, bierze udział i błogosławi tych,
którzy przed nim stoją. Jest też delegacja zaprzyjaźnionego tamilskiego zboru
z Duisburga.
Współobywatele świętych i domownicy Boga!
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3.2 Wspólnie celebrować wiarę
	„Chcę myśleć samodzielnie“ – Hasan Nabeel śpiewa w oratorium o Lutrze
	Ten Pakistańczyk to chyba jeden z najbardziej niezwykłych śpiewaków
w oratorium o Lutrze. Hasan Nabeel nie wiedział wcześniej kim jest Luter.
„Dowiaduję się o nim coraz więcej“, mówi 31-latek, który od 2015 roku jest
w Niemczech. W chórze nie tylko coraz lepiej poznaje swoją wiarę i język
niemiecki, ale znalazł też przyjaciół.

	Kontakt z wiarą chrześcijańską Nabeel miał już w Pakistanie. Mówi, że
z przyjacielem chodził do kościoła. Jego muzułmańska rodzina zabroniła
mu uczęszczać na nabożeństwa. Postanowił uciec. W sierpniu 2016 roku
został ochrzczony. Kiedy ten silny mężczyzna, który w Pakistanie pracował
jako kowal, opowiada o tym, jego twarz się rozpromienia: „Tak długo na to
czekałem. Przed chrztem myślałem, że z powodu ucieczki wiele straciłem.
Teraz widzę, co zyskałem”.
	Jego ulubiona pieśń w oratorium nosi tytuł „Myśleć samodzielnie“. Znajdują
się w niej słowa: „Chcę myśleć samodzielnie – sam na sam z Bogiem“.
W Lutrze fascynuje go przesłanie o wolności: „Sami możemy podejmować
decyzje i nie musimy być jak inni ludzie. Odpowiadamy tylko przed Bogiem“.

Podczas nabożeństwa ludzie zbierają się, by być blisko Boga, chwalić Go i w modlitwie przedkładać Mu swoje
troski i lęki. Poszukują pokoju i pociechy, społeczności ze sobą nawzajem i Bogiem, kazania na życiowy temat.
Wielu w nabożeństwie znajduje wzmocnienie, ojczyznę i wspólnotę.
Nabożeństwo podtrzymuje przy życiu długą tradycją. Wiele parafii to właśnie w nim widzi centrum swojego
życia. Tym piękniej jest, gdy angażują się w nie osoby o innych tradycjach liturgicznych
i innej pobożności. Kiedy w nabożeństwie „świętujemy na odpowiedzialność i przy udziale całej parafii“,
może to prowadzić do nowej różnorodności dźwięków i rytmów, słuchania Bożego Słowa w różnych językach
oraz intensywnej wspólnej modlitwy. Samo odprawianie nabożeństwa ma tło migracyjne. Elementy liturgii
i modlitw z Izraela, Syrii, Bizancjum, Rzymu i Afryki Północnej połączyły się w to co ludzie w Westfalii
odbierają jako swoją liturgiczną ojczyznę. „Nasze“ nabożeństwo ewangelickie stanowi odzwierciedlenie
globalnej ekumenii dwóch tysięcy lat.
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Można tego doświadczać również w muzyce. Dzięki misji i pracy puzonistów protestancka muzyka kościelna
została wyeksportowana na cały świat. Tamtejsze kościoły przejęły ją i uczyniły częścią własnej tradycji.
Z drugiej strony u nas rozgościła się muzyka gospel oraz pieśni globalnej ekumeny. Muzyka przezwycięża
granice kulturowe i językowe. Pobożność i styl kaznodziejski chrześcijanek i chrześcijan mówiących innymi
językami i o innym pochodzeniu często mogą zadziwiać, ale śpiew i muzyka pozwalają doświadczyć tego,
jak uwielbienie Boga jednoczy ludzi.
W tym wszystkim ważna jest postawa zboru: Czy nabożeństwo ma być „salonem”, w którym prezentowane
są najpiękniejsze przedmioty, czy też ciepłą kuchnią, w której wszystkie Boże dzieci czują się jak w domu,
zaspokajają głód i pragnienie oraz cieszą się wspólnotą?

	Kilka impulsów na ten temat
	[Materiały i informacje o wielojęzycznych liturgiach, modlitwach
i tłumaczeniach Biblii na różne języki oraz chrzcie azylantów, kursach wiary,
jak również Wieczerzy Pańskiej znajdują się w Internecie.]

3.3 Przekazywać wiarę
i świadczyć o niej
	Maryam opowiada:
	„Urodziłam się w rodzinie muzułmańskiej, ale w Iranie zawsze miałam
wielkie problemy z muzułmańskim rozróżnianiem pomiędzy mężczyzną
a kobietą, np. przed sądem. Dlatego odrzuciłam Boga, który mnie nie kocha,
i żyłam w Iranie bez wiary. […] W ośrodku w Hemer moje dzieci czasami
rozmawiały z małżeństwem S. o wierze chrześcijańskiej. […] Pewnego dnia
przysłuchiwałam się ich rozmowie. Opowiadali historię o tym, jak mężczyźni
chcieli ukamienować cudzołożnicę, ale wtedy przyszedł Jezus, zatrzymał się
i powiedział, że kto jest bez winy, ten ma pierwszy rzucić kamień. […] Słowa
Jezusa bardzo mnie poruszyły. Dlatego w Iserlohn w poradni dla uchodźców
dowiedziałam się, gdzie i jakie są wspólnoty chrześcijańskie w Iserlohn“.
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Według Pawła całe życie chrześcijanina jest nabożeństwem. Miłość pomiędzy rodzeństwem, radosna nadzieja,
uporczywa modlitwa, zgoda i gościnność wobec obcych świadczą o wierze. Jednak do nabożeństwa na co
dzień należy również sprzeciwianie się pełnym uprzedzeń i nienawiści słowom i czynom. W przemówieniach
i na forach dyskusyjnych obraża się obcych oraz osoby zaangażowane na ich rzecz. W wielu krajach świata
uciska się i prześladuje chrześcijanki i chrześcijan. Ludziom wielu religii i przekonań grozi się, kiedy stają po
stronie sprawiedliwości. Nasz Kościół czuje się w obowiązku przeciwstawiać wszystkiemu, co kwestionuje
ludzką godność wszystkich tych, którzy są „inni”. To obejmuje również opowiadanie się za prawem wolnego
praktykowania religii tu i na całym świecie.

Również kościelna praca edukacyjna stanowi świadectwo ewangelii. Edukacja ewangelicka to proces całościowy,
który trwa całe życie. Jej celem jest wspieranie umiejętności dokonywania osądu oraz uzdalnianie do działania
kierowanego chrześcijańskim obrazem człowieka. Przede wszystkim chodzi o to, by poznawać słowa i obrazy
biblijne, które pomagają w interpretacji i prowadzeniu własnego życia. Takimi wspierającymi opowieściami
są przypowieści i przykłady Jezusa, za pomocą których mówił o Bożym Królestwie. Jeżeli historia człowieka
zostanie wysłuchana i padnie na nią światło ewangelii, poszerzają się horyzonty. Tam, gdzie nowi ludzie mogą
opowiedzieć swoje historie, sprawy i doświadczenia porządkują się. Historie własne i innych zaczynają ze sobą
rozmawiać. Tak osobiste spotkanie staje się kluczem do rozumienia innego. W bezpiecznych przestrzeniach
również mogą zostać opowiedziane trudne przeżycia.

	Grupa chrześcijan z różnych krajów muzułmańskich spotyka się raz
w miesiącu z członkami lokalnej parafii kościoła krajowego na spotkaniach
biblijnych.
	Rozmowa wymaga wiele wysiłku i cierpliwości. Ponieważ niektórzy posługują
się jedynie językiem farsi, bez tłumacza nie da się rozmawiać. Tłumaczka jest
muzułmanką i potyka się o takie słowa jak „sakrament” czy „trójca”. Jednak
potem teksty biblijne skłaniają uchodźców do opowiadania o tym, jak nie byli
w stanie się pożegnać z rodzinami i przyjaciółmi, jaką odyseję przez różne
kraje mają za sobą, jakie lęki ich trapią, ale też jaką siłę daje im wiara. Naraz
zaczynają lśnić słowa Jezusa, które w naszych kościelnych uszach brzmią
trudno:
I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca,
albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć
tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny (Mt 19,29).
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Takie wiersze biblijne odzwierciedlają realia życia uchodźców. Dziwne teksty zyskują indywidualne oblicze.
Stajemy wobec rozmówców, którzy rozsadzają nasze wyobrażenia o chrześcijańskim życiu. Ten, komu
Irańczyk opowiada, jak uczęszczał na chrześcijańskie zgromadzenia w podziemiu, a przed policją uratował
go tylko skok z okna, ten ma pewne pojęcie o kosztach naśladownictwa. Ten, komu pewna kobieta opowiada,
jak mąż oblał ją kwasem, bo interesowała się chrześcijaństwem, zaczyna rozumieć, co oznacza droga łaska.
Wiele z tego, co opowiadają prześladowani chrześcijanie, wyprowadza nas z równowagi, budzi szacunek wobec
odwagi wiary tych ludzi oraz zbliża do siebie jako braci i siostry w wierze. Uchodźcy nie stoją przed nami
jak słupnicy, ale znajdują drogę do naszych serc, kiedy opowiadają o swoich doświadczeniach z Chrystusem,
o swoich lękach, ale również swojej radości, swoim wyzwoleniu poprzez ewangelię. Tak zwiastują nam – tym,
którzy przecież mieli „uczyć“ ich jako kandydatów do chrztu chrześcijaństwa – nowinę, która napawa otuchą.

Inność kulturowa i religijna w zaufanych grupach i kółkach parafialnych jest raczej rzadkością. Najczęściej
spotkanie pomiędzy religiami zaczyna się w przedszkolach albo klasach szkolnych. Dzięki osobom,
z którymi tam się stykamy, nie da się dłużej unikać pytania o to, jak może się udać wspólnota. Odpowiedzenie
otwartością i gotowością refleksji stanowi wysokie wymaganie wobec wychowawców, nauczycieli, rodziców
i dzieci. Gotowości uczenia się przez całe życie nie można od ludzi po prostu zażądać.
W pracy z młodzieżą, andragogice oraz innych obszarach pracy kościelnej próbuje się promować edukację
międzykulturową. Pokażemy, jak można to robić konkretnie, na przykładzie pracy w przedszkolu i szkole.

	Pedagogika różnorodności w ośrodkach przedszkolnych
	Zgodnie ze swoimi ideałami, ewangelickie przedszkola w Altenie, Iserlohn
i Schwerte pracują w sposób włączający. To znaczy, że wspólnota jest
ukierunkowana na jednostkę, niezależnie od tego skąd ona pochodzi, jakim
mówi językiem i jaką ma historię. Wszyscy są zaproszeni i zostają zauważeni
w swojej indywidualności. We wszystkich trzech przedszkolach zatrudnieni
są pracownicy, którzy uczęszczali na kurs i uzyskali certyfikat w zakresie
kompetencji międzykulturowych i posługują się językiem angielskim.
Szczególnie ważne jest to, że znajdują różnice kulturowe dotyczące norm
społecznych w krajach pochodzenia (kontakt wzrokowy, rytuały powitania,
podejście do czasu itd.).
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Uczyć się wspólnoty od siebie nawzajem w szkole
	W Szkole im. Hansa Ehrenberga od 2016 roku istnieje klasa międzynarodowa,
w której języka niemieckiego uczą się uczennice i uczniowie siedmiu
narodowości. Dopiero kiedy znajomość niemieckiego im na to pozwoli,
zaczynają uczestniczyć w regularnych zajęciach w klasach. „Nauka języka
oznacza dla nas życie ze sobą, poznawanie chrześcijańskiej kultury”.
Nauczycielki i nauczyciele różnych przedmiotów oraz szkolna pracownica
socjalna w grudniu włączają w szkolną codzienność różne aktywności, które
przybliżają uczennicom i uczniom znaczenie tradycji chrześcijańskich w cyklu
Bożego Narodzenia. Na przykład robi się wieńce adwentowe albo śpiewa
kolędy. To ewangelickie gimnazjum otrzymało ze swojej szkoły partnerskiej
Talitha Kumi w Betlejem w Palestynie w prezencie różne wizerunki żłóbka.
Służą one jako materiał ilustracyjny do rozmowy o narodzinach Chrystusa.

	W projekcie „Nasze święta” chodzi o różne święta w roku kościelnym czy
kalendarzu. Kalendarz międzyreligijny wiszący w klasie przedstawia różne
tradycje. Na podstawie symboli opowiada, jakie jest pochodzenie i sens
danego dnia. Elementy wspólne i różnice są wskazywane i respektowane.
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3.4 Brać odpowiedzialność
	„Chcę zrobić wszystko tak jak należy!“
	Halil Karacayli odpowiada za dział „Mieszkanie z opieką Eckardtsheim“
w Bethel.
	Halil urodził się w Niemczech, ale w wieku dziesięciu lat wrócił z rodziną do
Turcji. Tam nauczył się tureckiego i arabskiego, języka swojego ojca.

	W 2004 roku zaczęła się jego „kariera“ w Bethel. Pracował z trudną młodzieżą.
„Kiedy po dwóch latach znowu musiałem się ubiegać o swoje stanowisko,
dano mi do zrozumienia, że kandydaci chrześcijańscy mają większe szanse”.
Jednak mimo że jest alawitą, został zatrudniony na czas nieokreślony,
a dzisiaj jest kierownikiem działu. Jego obejmujący 24 osoby dział stanowi
raczej niewielką sekcję w Bethel, który zatrudnia 19 tysięcy osób.
	Czy uważa, że jego alewickie pochodzenie stanie na drodze jego rozwoju
zawodowego? „Prawdopodobnie tak, albo ewentualnie może będę mógł
zostać kierownikiem regionalnym?”. Tam teren robi się niepewny, bo na
razie nie ma wzorców.

	A co myśli Halil Karacayli o zarządzaniu w duchu diakonijnym. „Moi pracownicy
najczęściej nie chcą rozmawiać o tym, jak w ich codziennej pracy widoczny
jest profil diakonijny – wtedy ja wprowadzam ten wątek do rozmowy”. I robi
to z pasją: „Bóg kocha każdego człowieka i dlatego każdemu człowiekowi
powinniśmy okazywać szacunek. O to właściwie chodzi. To nas też łączy,
religię chrześcijańską i moją alewicką”.
	Jak postrzega wyzwania związane z otwarciem międzykulturowym? „Wydaje
mi się, że system kształcenia w zawodach diakonijnych należy dostosować
w taki sposób, żeby stały się bardziej atrakcyjne dla osób ze środowisk
niechrześcijańskim“. Wtedy być może w przyszłości Bethel mógłby stać się
jeszcze bardziej różnorodny.
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Jezus stawia innowierców za wzór miłości bliźniego. Miłosierny Samarytanin (Łk 10,25–36) nie pyta
o przynależność narodową czy religię, odczuwa współczucie i pomaga potrzebującemu. Ponieważ wyświadcza
mu „miłosierdzie”, staje się jego bliźnim. O miłosierdziu w Biblii mowa jest tam, gdzie Bóg „widzi“ biedę,
nędzę i winę (1 Mż 16,13), „słyszy” skargę i krzyk ludzi (Sdz 2,6–18), „zbiera” rozproszonych (Iz 54,7),
„pamięta” o człowieku (Ps 8,5) i ratuje uciśnionych z ich położenia, pomaga i przebacza im (Mi 7,18; Ps 103,8;
por. 2 Mż 34,6 i kolejne). Miłosierdzie i sprawiedliwość odwołują się do siebie nawzajem, tylko miłosierny
jest dobrym sędzią (2 Mż 23,6). Miłosierdzie oddaje sprawiedliwość uciśnionym (3 Mż; 2 Mż 22,20).

Kryzysy europejskie i globalne, takie jak kryzys finansowy od 2008 roku, kryzys grecki w 2015 i kryzys
uchodźczy od 2015 roku, postawiły przed dramatycznym wyzwaniem stosunki pomiędzy osobistą chęcią
pomocy, obywatelską siłą integracji, polityczną możliwością wywierania wpływu oraz powszechnym
obowiązywaniem prawa i umów. Pomiędzy otwartą „kulturą powitania”, bojową odmową pomocy, wręcz
gwałtownymi atakami oraz nakazem przestrzenia postanowień umownych oraz prawa państwowego istnieją
ostre napięcia. Miłosierdzie jako gotowość i zdolność oddawania sprawiedliwości nędznikom ponownie staje
przed wyzwaniem.

 ierwotnym zdaniem Diakonii jest kierowanie się w szczególny sposób
P
w kierunku tych obszarów nędzy, które nie są odpowiednio dostrzegane
przez sieć publicznych instytucji opieki społecznej. Działanie diakonijne
zawsze jest również protestem, ponieważ łagodzi problemy, a jednocześnie
wzywa do zmiany uwarunkowań wywołujących te problemy.
Diakonia Austrii, por. Benz 2014

Wyzwania stojące przed Diakonią jako organizacją dobroczynną

tego potrzebni są dobrze przeszkoleni pracownicy posiadający międzykulturową wrażliwość lub sami
pochodzących ze środowisk migracyjnych, a zatem posiadający również umiejętności kulturowe i językowe.
W niektórych obszarach braki kadrowe motywują do tego, by szybko i na nowo zastanowić się nad tym, kto
w przyszłości powinien pracować w instytucjach kościelnych.
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 otorem naszej międzykulturowości nie jest praca międzykulturowa sama
M
w sobie, ale braki powodujące, że niektórych stanowisk nie da się obsadzić.
Istnieją ogromne potrzeby, niemal 300 tys. wolnych stanowisk związanych
z opieką w Niemczech. Wśród azylantek jest wiele takich, które chętnie by
się wykształciły, ale z powodów prawnych nie może. Politycy, pozwólcie
nam połączyć ze sobą to zapotrzebowanie oraz ludzi, którzy są chętni!
Diakon Regine Buschmann, dział PR w Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

W szczególności w wielkich miastach Westfalii ludność staje się kulturowo bardziej barwna. Mniej więcej jedna
trzecia wszystkich osób w Dortmundzie pochodzi ze środowisk migracyjnych. Ta różnorodność wzbogaca
miasto i tworzy nowe szanse.
Udział ludności muzułmańskiej ciągle rośnie. Osoby z kręgów chrześcijańskich, również pracownicy
ewangelickiej Diakonii, częściej należą do Kościoła katolickiego niż ewangelickiego. Dotyczy to zarówno
wolontariuszy, jak i pracowników. Różnorodność kadr ośrodków diakonijnych stanowi jednocześnie
konieczność i szansę.
Ekscytujące jest pytanie, jak może sobie z tym radzić Diakonia jako pracodawca ewangelicki. Diakonia
jest zobowiązana przestrzegać dyrektywy lojalnościowej Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), aby
zagwarantować ewangelicki charakter swojego działania. To z kolei oznacza pewne wiążące i transparentne
standardy rekrutacji i zatrudniania pracownic i pracowników etatowych. W centrum znajduje się zatrudnianie
osób, które należą do kościołów członkowskich EKD. Możliwe jest ponadto zatrudnianie pracownic
i pracowników ze wspólnot wyznaniowych należących do Grupy roboczej Kościołów chrześcijańskich (ACK).
Na pewnych warunkach możliwe jest również zatrudnianie pracownic i pracowników nienależących do
Kościołów chrześcijańskich. Wykluczone jest natomiast zatrudnianie osób, które wystąpiły z Kościoła.

To rozróżnienie jest pomocne. Może przyczynić się do międzykulturowego otwarcia Diakonii. Dzięki migrantom
w grupach roboczych pojawiają się zmiany społeczno-kulturowe, które mogą stanowić innowacyjne
impulsy. Diakonia zatarłaby swoją misję i sama sobie by zaszkodziła, gdyby zasadniczo wykluczyła osoby,
które są gotowe wspierać i współprowadzić jej służbę. Na coraz bardziej napiętym rynku pracowników
wykwalifikowanych nie ma już personelu o odpowiednich kwalifikacjach, który jednocześnie należałby
do Kościoła ewangelickiego. Gdyby miano bezwzględnie obstawać przy przestrzeganiu zasady „wyłącznie
kandydaci ewangeliccy”, niejeden ośrodek diakonijny trzeba by zamknąć.
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	Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba mieszkańców Dortmundu wynosiła 601
150 osób. Z tego 104 115 osób było „cudzoziemcami“, tzn. miało meldunek
i zagraniczny paszport. A zatem ich udział w populacji całego miasta wynosił
17,3 proc. W największej dzielnicy Dortmundu, gdzie żyje 59 648 osób, 30
080 ma zagraniczny paszport, tj. 50,7 proc.

Otwarcie międzykulturowe jest potrzebne również w odniesieniu do osób, wobec których realizujemy naszą
diakonijną misję. Na przykład jeżeli pracujemy w ośrodku rewalidacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych,
musimy wiedzieć, jakie doświadczenia i wartości mają wpływ, np. na tureckich rodziców w ich środowisku
kulturowym. W dziedzinie opieki wiedza międzykulturowa jest niezbędna (opieka wrażliwa na kulturę).
W pracy dzielnicowej różnorodność trzeba traktować jako wzbogacenie i być gotowym podtrzymywać dialog
międzykulturowy.

Dotyczy to przede wszystkim pracy z osobami, które nie mają pozytywnych perspektyw życiowych, nie
mają szans na integrację. Lęk i przemoc wzmagają się u tych osób, które w społeczeństwie są pozbawione
szans. Jest to odczuwalne również dla służb diakonijnych. Zarówno w pracy z osobami bezdomnymi czy
z migrantami staje się to problemem. Pracownicy odbywają specjalne szkolenia de-eskalacyjne i są szkoleni
z procedur bezpieczeństwa, by radzić sobie z agresją skierowaną przeciwko osobom pomagającym bezdomnym,
przestępczością związaną z narkotykami i napaściami, ponieważ osoby pracujące diakonijnie, zwłaszcza
kobiety, mogą na ulicy, poruszając się pieszo, spotkać się z sytuacjami napawającymi lękiem. Frustracja
z powodu „zaczepek” i lęk przed atakami należą do przyczyn rezygnacji z pracy młodych i zaangażowanych
pracownic Diakonii.

	Witamy w Europie – Casa Copiilor w Dortmund
	Więcej informacji na Facebooku:
www.facebook.com/diakoniedortmund/posts/
er%C3%B6ffnung-des-casa-copiilor-in/1872271163059770/
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4. Konsekwencje dla Kościoła
i społeczeństwa
Jako „Kościół w świecie“ pragniemy zgodnie z naszą tożsamością przyczyniać się do pokojowego
współistnienia w społeczeństwie. Aby kształtować społeczeństwo określane przez migrację, możemy
wnieść wartościowe doświadczenia z pracy ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego. Nasze długoletnie
zaangażowanie społeczno-polityczne dowodzi, że jesteśmy ważnym partnerem w rozmowie dla świata
polityki i społeczeństwa obywatelskiego.
Kolejny rozdział wskazuje potrzebę działania, którą dostrzegamy jako Kościół Ewangelicki Westfalii u samych
siebie, oraz zawiera zarys postulatów, które chcemy wnieść w dyskurs polityczny i społeczny.

4.1 Wzmacniać dialog –
wspierać międzykulturowy
rozwój Kościoła
Wzmacniać dialog

Chrześcijanki lub chrześcijanie mieszkający w Niemczech niekoniecznie pojawiają się w lokalnych parafiach.
Życie chrześcijańskie w Niemczech charakteryzuje się rosnącą różnorodnością wspólnot religijnych i form
pobożności. To okazuje się być wyzwaniem dla dialogu ekumenicznego. Lokalne parafie czy grupy robocze
Kościołów chrześcijańskich nie zawsze mają wystarczający ogląd wszystkich chrześcijańskich grup, wolnych
Kościołów i zborów migracyjnych na swoim terenie, a one ze swojej strony niekoniecznie życzą sobie kontaktu.
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Duża część migrantek i migrantów w Niemczech pochodzi z krajów, w których religie niechrześcijańskie
stanowią większość. Muzułmanie najróżniejszych odcieni, Żydzi, hinduiści, buddyści, jazydzi, alewici, bahaici,
sikhowie oraz członkowie innych ugrupowań religijnych przybyli do NRW i w wielu przypadkach spotykają
wiernych swojej religii, którzy od dłuższego czasu mieszkają w Niemczech. Zwłaszcza stowarzyszenia
muzułmańskie, ze względu na dobrze znane struktury, były w stanie dać migrantkom i migrantom oparcie.
Po części sprzyjało to integracji. Jednak korzystanie wyłącznie z języka ojczystego oraz orientowanie się
wyłącznie według przynależności narodowej i etnicznej mogą też utrudniać konstruktywną konfrontację
z nowym społeczeństwem, jego wartościami i możliwościami partycypacji.

Dialog międzyreligijny nawiązuje do religijności migrantek i migrantów oraz wspiera ich w korzystaniu ze
swojego prawa do swobodnego praktykowania religii. Poprzez informowanie o świętach religijnych i tworzenie
sal modlitwy w szpitalach następuje wzajemna komunikacja. W społeczeństwie powstają mosty, które z kolei
przyczyniają się do większej spójności społecznej. To samo dotyczy również dialogu ekumenicznego z nowo
przybyłymi grupami chrześcijańskimi.

Dialog międzyreligijny ma znaczenie także dla wiernych religii większościowej w Niemczech, ponieważ
wymiana z wierzącymi inaczej prowadzi do weryfikacji własnej wiary i jej sprofilowania.I tak przyczynia się
do kształtowania się chrześcijańskiej zdolności językowej. Przykładami współpracy religii i wyznań, która
ma wpływ na wspólnotę, są dobrze już osadzone w Westfalii modlitwy o pokój pomiędzy różnymi religiami
oraz tygodnie wielokulturowe czy tydzień braterstwa.
Dialog pomiędzy religiami w Westfalii ma dobre tradycje. W minionych dekadach rozwinęły się relacje, które
cechuje szacunek i zaufanie. Te sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i tworzą dobrą bazę, by wspólnie mierzyć
się z religijnymi, ludzkimi i społeczno-politycznymi wyzwaniami współczesności.

Wspierać międzykulturowy rozwój Kościoła

Różnorodność jest darem, który trzeba pielęgnować. Dotyczy to również różnorodności, którą mogą dla
naszych Kościołów oznaczać ludzie różnego pochodzenia i różnych kultur. Ta różnorodność może w Kościele
działać wzbogacająco.
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Praktycznie mogłoby to wyglądać następująco:
Parafie zajmują się tą tematyką w celu poznawania, zwracania się do i systematycznego angażowania
chrześcijan mówiących różnymi językami i różnego pochodzenia – w szczególności tych, którzy żyją na
terenie parafii i/lub mają już kontakt z parafią poprzez przedszkole, pracę młodzieżową itp. Rady parafialne
rozwijają strategię wspierania różnorodności w gremiach parafialnych. Ona przekłada się na koncepcję parafii
i jest realizowana krok po kroku.
Okręgi kościelne zajmują się tym tematem na forum prezydium synodu okręgowego. W jakich gremiach
decyzyjnych pluralizm pochodzenia i różnorodność kulturowa służą zwiększeniu jakości? Tworzą strategię
korzystania z różnorodności. Te z kolei przekładają się na koncepcję dla okręgu kościelnego.
Kościół krajowy doradza i uchwala strategię wspierania i wykorzystywania różnorodności kulturowej. Ona
przekłada się na koncepcję rozwoju kadr. Również wspieranie wolontariatu rozwija się z punktu widzenia
zarządzania różnorodnością (diversity management).

 zczególnie cieszę się z tego, że Kościół ewangelicki chce spojrzeć krytycznie również na siebie
S
i dostrzega potrzebę działania, jeszcze silniejszego międzykulturowego otwarcia. […] Otwarcie
międzykulturowe państwowych instytucji, struktur i urzędów jest dla mnie, ale również dla
rządu krajowego, szczególnie istotną sprawą. Po pierwsze, ponieważ jest ważnym warunkiem
wstępnym partycypacji i udanej integracji ludzi ze środowisk migracyjnych. Po drugie, grożące
w wielu dziedzinach braki wykwalifikowanych pracowników oraz konieczne dostosowanie
struktur, ofert i usług do rosnącej różnorodności społeczeństwa pociągają za sobą to, że nie
możemy i nie powinniśmy rezygnować z kompetencji i potencjału osób z historią migracji.
	Serap Güler, sekretarz stanu ds, integracji w Ministerstwie ds. Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia
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4.2 Udzielać azylu kościelnego
– Wzmocnić prawo azylu –
Tworzyć bezpieczne korytarze
Udzielać azylu kościelnego

Pod pojęciem azylu kościelnego rozumie się dzisiaj przyjmowanie uchodźców pod pieczę parafii, aby zapobiec
grożącej im ze strony państwa deportacji. Liczba przypadków, w których taka kościelna ochrona przed
deportacją została udzielona, jest stosunkowo niewielka w obliczu ponad miliona uchodźców, który przybyli
do nas do 2015 roku. Ekumeniczna federalna grupa robocza „Azyl w Kościele” mówi o 348 przypadkach
w całych Niemczech do listopada 2017 roku, zaś Federalny Urząd Migracji i Uchodźców (BAMF) naliczył od
maja do września 2017 roku 679 przypadków. W Nadrenii Północnej-Westfalii na koniec sierpnia 2017 było
100 przypadków azylu kościelnego.
Mimo niewielkiej liczby, azyl kościelny regularnie prowadzi do gwałtownych kontrowersji. Krytycy zarzucają,
że zapewnianie azylu przez Kościół oznacza wynoszenie się ponad obowiązujące prawo państwowe, stawianie
humanitaryzmu ponad prawem, a zatem skutkuje erozją państwa prawa. W tej krytyce jest prawdą, że azyl
kościelny początkowo udaremnia deportację. Nie dzieje się to jednak na zasadzie dowolności ani jako wyraz
prawa Kościoła, by przeciwstawiać się państwu. Chodzi raczej o duszpasterskie i diakonijne wsparcie dla
osób szczególnie uciśnionych. Celem jest doprowadzenie do jeszcze jednej rozmowy pomiędzy państwem
a uchodźcą, w której towarzyszy mu Kościół. Dla Kościołów przyznawanie azylu oznacza ultima ratio, a zatem
środek ostateczny pozwalający w szczególnie trudnych przypadkach zapobiec możliwym naruszeniom praw
człowieka.

Państwo zasadniczo respektuje ten sposób myślenia Kościołów. Na tej podstawie w 2015 roku Kościoły
zawarły porozumienie w sprawie szczególnie trudnych przypadków z Federalnym Urzędem ds. Migracji
i Uchodźców. Zgodnie z nim w takich przypadkach państwo nie interweniuje i akceptuje, że podczas trwania
azylu kościelnego deportację należy jeszcze raz zweryfikować pod kątem prawnym. W zamian, lokalna
parafia zapewniająca azyl ma obowiązek zgłoszenia każdego przypadku władzom oraz odpowiedzialnym
jednostkom kościelnym. A zatem nie chodzi o to, by potajemnie dawać uchodźcom schronienie.
W znacznej większości przypadków azylu kościelnego od 2015 roku, powtórna weryfikacja doprowadziła do
pozytywnego wyniku, tzn. zgody by dany uchodźca pozostał w Niemczech.
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Wzmocnić prawo azylu

Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej regulują podstawowe
prawa oraz kwestię ochrony uchodźców na podstawie Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców.
Wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek zapewniać ochronę uchodźcom na zasadach praworządności
i sprawdzać, czy mają oni prawo do azylu.
Rzeczywisty rozwój systemu ochrony uchodźców w UE nie sprostał tym wymaganiom. Pomimo unijnych
dyrektyw nie można mówić o jednolitych standardach procedury azylowej i partycypacji społecznej
uchodźców w państwach członkowskich. W szczególności państwa znajdujące się na granicach zewnętrznych
UE, zwłaszcza w Europie środkowej, wschodniej oraz południowej, odmawiają uchodźcom sprawiedliwych
procedur azylowych oraz odpowiedniego zakwaterowania i zaopatrzenia. Wzmacnianie obrony granic w celu
izolacji UE stanowi de facto zakwestionowanie Konwencji Genewskiej. Jak najsurowiej skrytykować należy
odmawianie zgody na przybicie do bezpiecznego portu europejskiego statkom z wyłowionymi z morza
uchodźcami na pokładzie.

W Niemczech panują naprawdę wysokie standardy, jeżeli chodzi o przybyłych tu uchodźców. Mimo to również
RFN zgadza się zasadniczo na politykę izolacji Europy. Za pierwszym i drugim „pakietem azylowym” oraz
„Ustawą w sprawie egzekwowania nakazu wyjazdu” kryją się liczne regulacje ustawowe, których celem jest
odstraszanie i które sprzeciwiają się Konwencji Genewskiej.
Jako EKvW w szczególności krytykujemy możliwość przetrzymywania azylantów do 24 miesięcy lub
w ogóle bez ograniczeń czasowych w miejscu pierwszego przyjęcia. W tym okresie obowiązuje: brak kursów
integracyjnych, brak obowiązku szkolnego dla dzieci, brak pozwolenia na pracę.

Problematyczne jest również podnoszenie poprzeczki stwierdzenia zespołu stresu pourazowego i innych
chorób. Etycznie i prawnie wątpliwa jest odmowa łączenia rodzin w przypadku uchodźców otrzymujących
„ochronę uzupełniającą”. Godzi to w podstawowe prawo ochrony małżeństwa i rodziny oraz stanowi naruszenie
Konwencji o prawach dziecka.
Te niedociągnięcia będziemy jako Kościół nadal wyraźnie nazywać po imieniu. Wzywamy do prowadzenia
bardziej humanitarnej polityki wobec uchodźców w całej Europie.
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Tworzyć bezpieczne korytarze

Jako dodatkowy instrument, EKvW opowiada się za umożliwieniem uchodźcom szczególnie wymagającym
ochrony bezpiecznego przejazdu do Niemiec, na podobnych zasadach jak w praktykowanym z powodzeniem
we Włoszech programie „korytarzy humanitarnych“. Chodzi tu o program, który w 2015 roku z ekumenicznej
inicjatywy ewangelickiej organizacji „Mediterranean Hope“ został uruchomiony przez Protestancki
Związek Kościołów i Wspólnotę Sant’Egidio we współpracy z państwem włoskim. Westfalski synod krajowy
przyjął uchwałę o gotowości przeprowadzenia projektu pilotażowego obejmującego 100 miejsc. Wspólnie
z siostrzanymi Kościołami w NRW, EKD oraz Dziełem Diakonii EKvW aktualnie w rozmowach z Federalnym
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych angażuje się na rzecz realizacji tej koncepcji w Niemczech w odpowiednich
warunkach ramowych. Takie możliwości rysują się w ramach środowiskowego projektu pilotażowego
(community sponsorship) rządu federalnego w związku z aktualnym programem przesiedleń. Wiemy, że
taki projekt będzie miał na początku charakter egzemplaryczny.

	„Mediterranean Hope“ (MH) jest to organizacja pomagająca uchodźcom,
należąca do włoskich Kościołów partnerskich Waldensów i Metodystów,
prowadzona przez Federację Kościołów Ewangelickich Włoch (FCEI).
Dotychczas dzięki programowi korytarzy humanitarnych ponad tysiącowi
osób szczególnie potrzebującym ochrony umożliwiono legalne przedostanie
się z obozów dla uchodźców w Libanie do Włoch na podstawie wizy
humanitarnej. Tam Kościoły na czas procedury azylowej i wstępnej integracji
zapewniają im zakwaterowanie i opiekę. Projekt pilotażowy okazał się być tak
udany, że kolejne porozumienie umożliwiło kolejnemu tysiącowi uchodźców
bezpieczny przejazd. Współpraca została z inicjatywy Włoskiej Konferencji
Episkopatu Włoch rozszerzona na uchodźców z Sudanu. Zakończyło się
sondowanie możliwości korytarza humanitarnego z Maroka. We Francji
i Belgii istnieją tymczasem porównywalne porozumienie pomiędzy
Kościołami i państwem.
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4.3 Przyjąć ustawę
imigracyjną
Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość, że wreszcie w polityce rysuje się konsensus w sprawie konieczności
przyjęcia ustawy imigracyjnej w Republice Federalnej Niemiec. Aby można było wpływać na kształt
imigracji i integracji, konieczna jest całościowa koncepcja. Musi ona określić jasne cele: sprostanie naszej
odpowiedzialności humanitarnej, przyczynienie się do zapewnienia dobrobytu, poprawa współistnienia
Niemców i imigrantów oraz wspieranie integracji.
Ustawa imigracyjna, która oficjalnie uznałaby, że Republika Federalna jest państwem imigracyjnym,
przyczyniłaby się do akceptacji imigracji i różnorodności kulturowej. Odpowiednio sformułowane kryteria,
reguły i procedury migracji do Niemiec, w napiętej obecnie sytuacji społecznej, zapewniłyby rozluźnienie
i większą jasność. Za pomocą ustawy imigracyjnej można by też zahamować spadek dostępności
wykwalifikowanej siły roboczej ze względów demograficznych i zwiększyć ogólny poziom zatrudnienia.

Taka ustawa imigracyjna bazująca na kompleksowej koncepcji „Migracji i integracji“ stanowiłaby zmianę
perspektywy i paradygmatu. Przezwyciężyłaby izolację i marginalizację oraz konstruktywnie opisałaby drogi
wynegocjowania reguł przyjmowania imigrantów. Taka ustawa imigracyjna i integracyjna musiałaby zawierać
humanitarne i motywowane prawami człowieka przepisy dotyczące uchodźców powiązane Konwencją
Genewską dotyczącą statusu uchodźców. Działania integracyjne musiałyby być tak samo dostępne dla
uchodźców, jak i innych imigrantów.

 luczowe decyzje dotyczące uchodźców były podejmowane odgórnie i przez wiele mediów
K
komunikowane w sposób (odczuwalnie) odgórny – z pominięciem przewidzianego
w takich sprawa procesu dochodzenia do decyzji. Jednak przemiana w kierunku społeczeństwa
migracyjnego powiedzie się w tylko wtedy, jeżeli będzie miała demokratyczne potwierdzenie.
Mk Langer, Brand Communication Manager, Evonik Industries AG
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4.4 Zajmować stanowisko
Godność każdego człowieka jest nienaruszalna

Człowiek jest obrazem Boga. Na tym opiera się jego niezbywalna godność. Ponieważ zaangażowanie na rzecz
praw człowieka jest ważne, jako Kościół Ewangelicki Westfalii opowiadamy się za humanitarnym prawem
międzynarodowym oraz fundamentami Unii Europejskiej osadzonymi w prawach człowieka. Na tym tle EKvW
na różne sposoby angażuje się na rzecz praw uchodźców, migrantów i osób z historią migracyjną. Obowiązuje
przy tym zasada, że wszyscy członkowie społeczeństwa mają prawo do partycypacji i sprawiedliwych
perspektyw życiowych.

Integracja jako „motor odnowy społecznej“

W obliczu zadania integracyjnego, jakie stawia przed nami imigracja, jeszcze pilniejsze stały się problemy
ubóstwa. Nasze społeczeństwo powinno się było z nimi zmierzyć wcześniej. Stopa ubóstwa w Niemczech
od lat pozostaje na wysokim poziomie. W 2017 roku 16 proc. ludności żyło w ubóstwie. Coraz więcej osób,
mimo wykonywania pracy zarobkowej, żyje poniżej progu ubóstwa. Szczególnie zagrożone biedą są rodziny
wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby z historią migracyjną oraz w coraz większym
stopniu emerytki i emeryci. Ubóstwo dzieci na poziomie 19 procent znajduje się wyraźniej powyżej średniej
dla populacji.
W niektórych wielkich miastach Zagłębia Ruhry grupa osób zagrożonych ubóstwem stanowi prawie dwie
trzecie ludności. O sukcesie lub porażce w edukacji nadal mocno decyduje pochodzenie społeczne. W gminach,
ale też pomiędzy gminami rośnie wykluczenie. Rośnie liczba dzielnic w niekorzystnej sytuacji. Coraz bardziej
brakuje dobrych mieszkań, na które można sobie pozwolić, ponieważ m.in. zaniedbano inwestowanie
w mieszkania socjalne.

Mimo że te problemy istnieją już od dawna, niesprawiedliwie odpowiedzialnością za nie obarczani są uchodźcy.
Pewne ugrupowania próbują podsycać zazdrość społeczną i rasizm, rozgrywać biedę przeciwko biedzie,
dyskryminowanych tutejszych – często również z historią migracyjną – przeciwko uchodźcom. Nędza
najbiedniejszych jest dla nich czymś wspólnym. Kryzysowa sytuacja (np. brak mieszkań, na które mogliby
sobie pozwolić bezdomni i chorzy psychicznie) zaostrza się, kiedy tutejsi i migranci muszą konkurować
o niewystarczające zasoby.
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Z tego wynika, że potrzebna jest polityka, która ogarnia spojrzeniem całe społeczne współistnienie
i wspiera dyskryminowanych tutejszych tak jak migrantów. Instrumenty polityczne oraz urbanistyka i rozwój
dzielnicowy muszą rozwijać się i nawiązywać do siebie, biorąc pod uwagę potrzeby tutejszych oraz migrantów,
w szczególności uchodźców. Należy stworzyć i zrealizować kompleksową koncepcję integracji, uzgodnioną
pomiędzy federacją, krajami związkowymi i gminami. To obejmuje m.in.: rozbudowę budownictwa socjalnego,
łączący a nie selekcyjny system edukacji, środki wspierania rodzin i zwalczania ubóstwa dzieci, rozwój
podupadłych dzielnicy oraz włączanie mieszkanek i mieszkańców, jak również dostęp do rynku pracy dla
wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia.
Przekrojowa polityka integracji w taki sposób mogłaby stać się motorem kompleksowej odnowy społecznej
w naszym kraju.

Podejście do prawicowego populizmu

Niepewność wynikająca z uwarunkowanych migracją zmian w otoczeniu wywołuje u części ludności tendencję
do izolowania się. Należy ją potraktować bardzo poważnie. Rasizm i ksenofobia występują również w parafiach.
Tym ważniejsze jest to, by Kościoły w sferze publicznej stawały w obronie ludzi narażonych na ataki
motywowane prawicowym ekstremizmem czy ksenofobią. Stanowiska zajmowane przez Kościoły wobec
pozycji wrogich ludziom muszą urzeczowić dyskusję oraz wyraźnie wskazać „czerwoną linię” pomiędzy
wolnością słowa z jednej strony, a z drugiej prawicowym ekstremizmem, antysemityzmem, rasizmem
i szczuciem. Kościół powinien dać dojść do głosu uzasadnionym interesom osób poszukujących schronienia
oraz dyskryminowanych tutejszych. Należy wyraźnie nazywać takie problemy społeczne, jak: rosnące ubóstwo,
wykluczenie, brak partycypacji.

Parafie dysponują pomieszczeniami, które można wykorzystywać do otwartej komunikacji i dyskusji. Ludzi
należy nie tylko zachęcać do rozmowy o ich wierze, powinni również móc poruszać w nich temat swoich
lęków i troski o przyszłość. Kościół musi być przestrzenią wolną od lęku, w której można wypowiadać też
zdania odmienne – z odpowiednim poszanowaniem myślących inaczej.
Ważne są też wzmacniające demokrację oferty edukacyjne różnych punktów kościelnych, skierowaneę
do różnych grup docelowych (przedszkola, grupy młodzieżowe, szkoły, kościelne kursy dla dorosłych
i rodzin, grupy mężczyzn i kobiet, akademia ewangelicka itd.). Poza tym należy wzmacniać kompetencje
międzykulturowe pracowników oraz wspierać kulturowe otwarcie Kościołów i parafii.
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Podsumowanie
Jako Synod Krajowy Kościoła Ewangelickiego Westfalii jesteśmy przekonani, że słowa Jezusa: Byłem
przychodniem, a przyjęliście mnie, właśnie odzyskują aktualność.
Ludzie są różni, ponieważ Boże stwórcze działanie jest barwne i różnorodne. Z różnic pomiędzy ludźmi wynika
różnorodność i zróżnicowanie, które mogą znaleźć wyraz również w przeciwieństwach i konfrontacjach.
Ludzie są zdani na siebie nawzajem, przyjmują siebie nawzajem, żyją też dzięki temu, że zostali przyjęci przez
Boga. Na tym horyzoncie może istnieć przestrzeń dla godnego życia ludzkiego.
W spotkaniu z uchodźcami, głodnymi, spragnionymi, nagimi, bezdomnymi, więźniami i zgubionymi
spotykamy również własną porażkę i własny grzech. To sam Chrystus spotyka się z nami w cierpiącym
bliźnim i wzywa nas do nawrócenia oraz życia godnego tej nazwy.
Wezwanie do nawrócenia musi rozbrzmiewać tym głośniej, im bardziej ludzie się na siebie nawzajem
zamykają i zagłuszają propagandą i przemocą. Dostrzegamy niebezpieczeństwo wynikające z coraz większego
zamykania się ludzi na przyjaciół i wrogów.

Nasze wypowiedzi w sferze publicznej mają zachęcać i dodawać otuchy. Przede wszystkim tym, którzy
w miejscu, za które odpowiadają, podążają długą, stromą i kamienistą drogą pojednania.
Aby tonącemu podać dłoń, niememu dać głos, a pozbawionemu praw oddać sprawiedliwość. Aby tworzyć
warunki, w których przyczyny ludzkiej nędzy będą zmniejszane, konkretna pomoc będzie udzielana, a nie
odmawiana pod pozorem prawa. Aby w naszym społeczeństwie, na które ma wpływ migracja, powiedzieć
„tak” różnorodności. Chcemy otwierać drogi wspólnoty i tak je kształtować, by wszyscy mogli w niej brać
udział. Integracja nie jest drogą jednokierunkową. Pragniemy zachęcać do otwierania się na wspólną drogę
integracji.
Jesteśmy świadomi, że dawniej i aktualnie chrześcijanki i chrześcijanie notorycznie nie dawali sobie rady
z tymi zadaniami i nadal sobie nie radzą. Wezwanie, by odwrócić się od wyobcowania wobec Boga najpierw
dotyczy nas samych. Czujemy się związani z wszystkimi, którzy są na drodze ku życiu w różnorodności.
Wspólnie z nimi chcemy stawiać czoła wyzwaniu, które wynika dla nas z doświadczenia wiary w Jezusa
Chrystusa:

Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie.
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