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Tlačová správa: Tisíc dobrovoľníkov

Iniciatíve Kto pomôže?, za ktorou stojí Spoločenstvo Ladislava Hanusa, sa za 12 týždňov podarilo
získať viac ako 1000 dobrovoľníkov z radov jednotlivcov, rodín, spoločenstiev, cirkví a firiem pre
podpornú pomoc v rámci procesu integrácie utečeneckých rodín z Iraku a Sýrie. Iniciatíva navyše
získala podporu 12 organizácií z tretieho sektora a taktiež podporu 17 osobností z rôznych oblastí
verejného života medzi ktorými nechýbajú umelci, akademici, novinári, lekári, občianski aktivisti
a predstavitelia cirkví.
Cieľom iniciatívy Kto pomôže? je prijatie 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie a Iraku na
Slovensko. S týmto cieľom sme už oslovili premiéra SR, ministra vnútra ako aj ministra zahraničných
vecí. Aktuálna situácia v Európe však viedla k upriameniu pozornosti na pomoc utečencom, ktorí už
sú na území EÚ. Preto rozhodnutie vlády SR prijať v nadchádzajúcom období aspoň 200 osôb,
konkrétne sýrskych kresťanských utečencov z táborov v EÚ a na Blízkom východe, považujeme za
pozitívny prvý krok k realizácii nášho návrhu. Zároveň sa chceme zapojiť aj do ich integrácie.
V najbližšom období budeme iniciovať stretnutie s vládnymi predstaviteľmi s cieľom podrobnejšie im
predstaviť náš projekt a víziu jeho využitia pre integráciu 100 vysídlených a utečeneckých rodín
z Iraku a Sýrie do slovenskej spoločnosti. Veríme, že ak sa ukáže pomoc zo strany vyše 1000
dobrovoľníkov ako účinná, vláda bude ochotná realizovať náš pôvodný cieľ prijať 100 utečeneckých
rodín. Zároveň dúfame, že koordinovaná pomoc utečeneckým rodinám pomôže zamedziť ďalším
tragédiám.
Ohľadom náboženskej a kultúrnej príslušnosti utečencov platí, že sa chceme podieľať na vytváraní
kultúry prijatia a pomoci všetkým ľuďom v núdzi. Preto je náš projekt otvorený utečencom zo
všetkých kultúrnych a náboženských prostredí. Odmietame akúkoľvek etnicky či nábožensky
motivovanú nenávisť.
Tento princíp nám zároveň dovoľuje prejaviť osobitnú spolupatričnosť kresťanským utečencom,
zvlášť rodinám s malými deťmi, ktoré v nadchádzajúcom období prijmeme na Slovensko. Kresťania na
Blízkom východe totiž patria medzi najohrozenejšie skupiny. Zároveň im Slovensko dokáže poskytnúť
prostredie, ktoré im je kultúrne a nábožensky blízke.
V najbližšom období chceme v spolupráci s jednotlivými dobrovoľníkmi podrobnejšie určiť úlohy,
ktoré na seba prevezmú. Iniciatíva taktiež predpokladá systematickú spoluprácu s ďalšími
mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré sa venujú integrácii alebo sa plánujú
do procesu integrácie zapojiť. Noví dobrovoľníci pre pomoc pri integrácii utečencov na Slovensku sa
naďalej môžu prihlasovať cez webstránku www.ktopomoze.sk.

