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Euroopan uskontojohtajien neuvosto kokoontui 11-13.5.2016 Brixenissä, Italiassa. Alueen kautta monet
maahanmuuttajat siirtyvät Etelä-Euroopasta kohti pohjoista.
Uskonto on yhä vahva tekijä Euroopassa ja se tuo vakautta ja turvaa lukemattomien ihmisten elämään.
Euroopan uskontojohtajien neuvoston merkitys korostuu tässä ajassa ja yhteisönä pyrimme päättäväisesti
kehittämään neuvostoa hyödyntäen yhteistä moniuskontoista historiaamme ja perinteitämme.
Tällä hetkellä Eurooppa on suurempien ja laajempien haasteiden edessä kuin vuosikymmeniin: korkea
työttömyys, massiivinen maahanmuutto, eri puolilla maailmaa tapahtuvista konflikteista kumpuava
terrorismin uhka sekä moniin maihin vaikuttavat poliittiset ja taloudelliset ongelmat.
Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien ja pakolaisten suuri määrä vaatii poliittisia ja humanitäärisiä
toimia. Tämänhetkinen tilanne tarjoaa Euroopan yhteisölle mahdollisuuden osoittaa paikallisen yhteistyön
hyödyt. Samalla uskonnolliset yhteisöt ja johtajat voivat toiminnallaan osoittaa myötätuntoa, lempeyttä ja
solidaarisuutta. Uskonnot ja kulttuurit ovat kohdanneet aina kansojen ja uskontojen synnystä asti, ja nämä
kohtaamiset ovat rikastuttaneet kansakuntia ja yhteisöjä opettaen niille nöyryyttä, myötätuntoa ja
kunnioitusta.
Laajamittaiseen maahanmuuttoon liittyy myös huomattavia haasteita. Konfliktialueilta saapuvilla
maahanmuuttajilla ja pakolaisilla on usein minimaalisesti omaisuutta ja he tarvitsevat paljon tukea
kohdemaissa. Monilla on myös ollut traumaattisia kokemuksia, mikä on voinut heikentää heidän henkistä
hyvinvointiaan. Suuret saapuvat ihmisjoukot kuormittavat resursseja ja infrastruktuuria sellaisissa
eurooppalaisissa maissa, joiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen tasa-paino on jo heikentynyt. Kun
otetaan vielä huomioon uskontokuntien välisten ja sisäisten konfliktien mahdollisuus maahanmuuttajien ja
kantaväestön parissa, edessä olevien haasteiden mittavuus käy selväksi.
Uskomme vahvasti, että uskonnoista löytyy välttämätöntä viisautta sekä hengellisiä ja eettisiä resursseja
näiden ongelmien kohtaamiseksi rakentavalla ja rakkaudellisella tavalla. Me näemme näissä haasteissa
mahdollisuuden meidän kaikkien kasvaa henkilökohtaisella ja hengellisellä tasolla. Me pyydämme kaikkia
uskontokuntiin kuuluvia ja kuulumattomia kaikkialla Euroopassa toimimaan auttamaan avuntarvitsijoita.
Suosituksia uskonnollisille yhteisöillemme ja kaikille, jotka pyrkivät poliittisesti ja yhteiskunnallisesti
edistämään rauhaa ja oikeudenmukaisuutta Euroopassa ja kaikkialla maailmassa.

1) Me suremme kaikkea sitä kärsimystä, joita lukemattomille ihmisille aiheuttavat yhteiskunnallinen,
poliittinen ja taloudellinen epäoikeudenmukaisuus sekä lukemattomat konfliktit eri puolella
maailmaa. Erityisesti tuomitsemme ihmisjoukkoihin kohdistuvat väkivallanteot.

2) Me kannatamme ehdotonta uskonnon- ja uskonvapautta kaikille. Samalla tiedostamme herkän
tilanteen, kun maahanmuuttajille ja pakolaisille pyritään luomaan riittävät mahdollisuudet
harjoittaa uskontoaan samanaikaisesti kunnioittaen isäntäyhteisöjen tapoja ja kulttuuria. Tähän
ongelmaan ei ole helppoa ratkaisua ja pyrimmekin syventämään ymmärrystämme
maahanmuuttajien ja pakolaisten tilanteesta.
3) Me uskomme, että huolta massiivisen maahanmuuton seurauksista ei pidä leimata rasistiseksi tai
suvaitsemattomaksi ja että näitä pelkoja on pyrittävä kuuntelemaan, kunnioittamaan ja
käsittelemään yhdessä. Haluamme myös muistuttaa maahanmuuttajia heidän velvollisuudestaan
noudattaa isäntämaiden lainsäädäntöä ja kunnioittaa niiden kulttuuria.
4) Me arvostamme suuresti uskonnollisia yhteisöjä ja muita tahoja, jotka jo ruokkivat, vaatettavat,
tukevat ja hoitavat haavoittuvia ja epätoivoisia maahanmuuttajia ja pakolaisia. Haluamme ilmaista
syvän arvonantomme yksilöiden, kansalaisyhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen rakkaudellisille
ja mittaville ponnistuksille tässä tärkeässä tehtävässä.
5) Me tiedostamme, että joissain konflikteissa väkivaltaa perustellaan uskonnolla. Olisi kuitenkin virhe
nähdä se ainoana tai pääasiallisena syynä. Sitoudumme edistämään uskontojen välistä kunnioitusta
ja ymmärrystä.
6) Me vetoamme Yhdistyneisiin kansakuntiin, eurooppalaisiin instituutioihin ja viranomaisiin, että he
auttaisivat pakolaisia mahdollisimman paljon. Aiomme panostaa entistä enemmän rauhan
edistämiseen ja toimintaperiaatteisiin vaikuttamisen eri puolilla Eurooppaa ja kannustaa poliittisia
vaikuttajia ja mediaa suhtautumaan maahanmuuttoon positiivisemmin ja ennakoivammin.
7) Me tiedostamme, että lukuisat maahanmuuttajat ja pakolaiset saattavat tarvita psykologista tukea.
Kehotamme uskonnollisia ryhmiä hyödyntämään laajoja hengellisiä ja uskonnollisia resurssejaan,
jotta traumaattisista kokemuksista kärsivät tuntisivat olevansa turvassa ja arvostettuja
isäntäyhteisöissään.
Uskon, rukouksen ja uskonnollisten arvojen kannustamina me haluamme osoittaa käytännössä
solidaarisuutta ja konkreettista sitoutumista toimintaan näissä traumaattisissa olosuhteissa. Tuomme
kaikkia laillisia kanavia, joilla pyritään auttamaan maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita.
Samalla me kannustamme ihmiskuntaa pyrkimään olosuhteisiin, joissa ihmiset eivät joudu jättämään
kotimaataan pakon edessä. Pyrimme kohti sodankäynnin loppumista, perustavien ihmisoikeuksien
kunnioittamista ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista talousjärjestelmää. Solidaarisessa hengessä ja
yhdessä kaikkien hyväntahtoisten ihmisten kanssa maailmankatsomukseen katsomatta koemme suurta
vastuuta nuorista ihmisistä ja haluamme edistää heidän arvokkaan potentiaalinsa kehitystä.
Lopuksi tiedostamme, että kulttuurien ja uskontokuntien välinen yhteistyö vaatii kärsivällisyyttä. Se on
kuitenkin välttämätöntä ja hedelmällistä pyrkiessämme yhteiseen hyvään. Muistutamme itseämme
universaalista periaatteesta: kohtele toisia niin kuin tahtoisit itseäsi kohdeltavan.

