APEL o składanie ofiar
na rzecz uchodźców na polsko-białoruskiej granicy
Siostry i Bracia!
W ostatnich tygodniach docierają do nas relacje o osobach, które przebywają w pasie granicznym pomiędzy Polską
a Białorusią. Każdego dnia sytuacja staje się coraz trudniejsza – nie każda z osób ma możliwość formalnego złożenia
wniosku o ochronę międzynarodową, a procesy legalizacji pobytu trwają długie miesiące. Grupy osób, w tym
rodziny z małymi dziećmi, przebywają na wolnym powietrzu, szukając schronienia i pomocy. Coraz niższa
temperatura otoczenia oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują skrajne wychłodzenie i silne
przeziębienie. Co więcej, potwierdzone są także przypadki, kiedy osoby zmarły, ponieważ nie dotarła do nich
pomoc. Poruszające świadectwa, wstrząsające bezpośrednie relacje i kryzysowa sytuacja na granicy sprawiają,
że bezpośrednia pomoc jest cały czas potrzebna.
Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do okazywania miłosierdzia człowiekowi w potrzebie, do aktywnej troski
i konkretnego działania. Pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji jest w tym kontekście nadrzędną
wartością, bez względu na czyjeś pochodzenie, wyznanie czy pozycję społeczną. Dlatego nie możemy pozostać
obojętni na los tych, którzy pragną rozpocząć nowe życie z dala od konfliktu, prześladowań, nierówności
i niesprawiedliwości społecznej.
Diakonia Polska apeluje o składanie ofiar na rzecz uchodźców, którzy docierają do Polski przekraczając granicę
z Białorusią. Rozpoczynamy projekty pomocowe zarówno dla uchodźców osadzonych w strzeżonych ośrodkach,
jak i dla osób, które przemierzają polskie tereny przygraniczne i nie mają dostępu do suchego i ciepłego ubrania,
ubrania, noclegu, posiłku. Wzywając do poszukiwania takich rozwiązań prawnych, które nie będą pozbawiały
człowieka należnego mu szacunku i godności, okażmy naszą solidarność przekazując artykuły pierwszej potrzeby,
niezbędne do przetrwania jesiennego okresu na wolnym powietrzu. W przygotowywanych przez Diakonię Polską
zestawach pomocowych znajdą się woda, batony energetyczne, żelowy ogrzewacz do rąk, plastry, folia termiczna
i polarowy koc. Tym zaś spośród uchodźców, którzy znaleźli się w jednym z polskich ośrodków dla cudzoziemców,
wsparcie przekażemy poprzez konkretną placówkę – po rozeznaniu potrzeb przekazane zostaną odzież, artykuły
higieniczne i spożywcze, materiały plastyczne dla dzieci.
Ofiary pieniężne na pomoc dla uchodźców można przekazywać przez parafie ewangelickie lub indywidualnie do
dnia 15 listopada 2021 roku na konto Diakonii z dopiskiem „Uchodźcy”:
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
bądź też za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych DotPay: www.diakonia.org.pl/darowizny
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