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Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Jan 15,12

Časopis pro novou evangelizaci 

Pomozme těm 
nejpotřebnějším: 
křesťanským 
rodinám a vdovám 
s dětmi.

Konkrétní možnosti, jak pomoci 
prostřednictvím Nadačního 
fondu Generace 21.

www.milujte.se

Vnitřní dvoustrana této přílohy může být použita také jako informační plakátek na nástěnky.

Milovaní čtenáři!
Je to již více než rok, co jsme se rozhodli připravit poměrně drastickou 
přílohu, která informovala o  pronásledování křesťanů v  Iráku a  Sýrii. 
Vyšla v lednu 2015 jako součást 32. čísla časopisu Milujte se! (je dostupné 
i  v  on-line v  archivu dosud vydaných čísel na  www.milujte.se). Příloha 
informovala o šokujících skutečnostech, které tehdy byly v Evropě jen 
velmi málo známy. Mainstreamová média o  nich mlčela. Mnoho čte-
nářů nám pak psalo a ptali se: „Proč také neinformujete o způsobech, 
jak těm lidem pomoci?“ Jenže na začátku roku 2015 u nás žádná taková 
možnost nebyla. Alespoň ne taková, o které by se vědělo. Odpovídali 
jsme: „Právě proto o  věci píšeme. Vědět, že je třeba pomoci, je první 
krok… My dokážeme oslovit mnoho desítek tisíc lidí, a tak alespoň to 
děláme. Snad se najdou další, které tyto zprávy vyburcují – a začnou při-
pravovat možnosti, jak pomoci…“ – A zároveň jsme předávali kontakt 
na první iniciativu („Bratr je víc než bližní“), která již v lednu 2015 vznikla.
Nyní díky úsilí Nadačního fondu Generace 21 a  mnoha dalších lidí 
dostala tato pomoc pro pronásledované křesťany v  Iráku velmi kon-
krétní podobu a spěje takříkajíc do finále – alespoň do finále prvního 
kola. Zároveň je naděje, že pomoc 153 iráckým křesťanům a jejich pře-
sídlení do  České republiky bude snad i  určitým pilotním projektem – 
že bude mít pokračování. Je to pomoc lidem – iráckým křesťanským 
rodinám a vdovám s dětmi –, kteří jsou opravdu v nebezpečné a bez-
východné situaci a  kteří sami nikdy nebudou mít tisíce dolarů jako ti, 
kteří si v  loňském roce mohli zaplatit převaděče a vydat se do Evropy. 
Pomozme těm nejpotřebnějším!

V Kristu P. Marek Dunda

http://www.milujte.se
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Plánujete pomoc i uprchlíkům – 
křesťanům –, kteří jsou již v Evropě?
V  tuto chvíli se plně koncentrujeme 
na  pomoc křesťanům bezprostředně 
ohroženým na  životě ze strany tzv. Islám-
ského státu, konkrétně skupině 153 lidí 
na seznamu Nadačního fondu Generace 21. 
A až se tento projekt podaří, budeme zva-
žovat, jak pomoci dalším…

Proč nepomáháte i muslimům?
Uvědomujeme si, že i někteří muslimové 
jsou oběťmi války a  potřebují pomoc. 
Považujeme však křesťany a  také jezídy 
za nejohroženější skupiny obyvatel Iráku 
a Sýrie. Právě jim hrozí genocida a novo-
dobý holocaust, a  to jen kvůli jejich 
vyznání. Zároveň naši partneři nabíze-
jící pomoc ji umí poskytnout právě těmto 
lidem. Dalo by se tedy říct, že právě křesťa-
nům (případně i jezídům) umíme pomoci. 
Na to, jak efektivně pomoci muslimům, se 
soustřeďují jiné organizace.

Proč je na vašem seznamu právě 
těchto 153 lidí?
Hlavním kritériem výběru těchto 153 osob 
byl fakt, že tyto lidi ZNÁME prostřed-
nictvím našich spolupracovníků, kteří 

v  Iráku dlou-
hodobě pracují. 
Máme bezpeč- 
ně potvrzeno, že 
tito lidé jsou 
křesťané, máme 
potvrzeny jejich 
příběhy, které 
beze změny vy- 
právěli již před tím, než existovala mož-
nost dostat se do České republiky. Dalším 
kritériem je jejich zájem dostat se právě 
do  České republiky a  v  České republice 
i  zůstat. Samozřejmostí je, že patří mezi 
pronásledované a na životě ohrožené lidi, 
kteří strádají mimo své domovy v uprch-
lických táborech a  v  dočasných ubytova-
cích prostorech na pro ně cizím kurdském 
území (část je již v Libanonu).

Jak se mohou přihlásit ti, kteří uvažují 
o poskytnutí ubytování křesťanským 
uprchlíkům?
Prosím, pošlete nám e-mail (kontakty 
na www.gen21.cz) se základními údaji, co 
nabízíte a odkud jste, a kontaktními údaji 
včetně telefonního čísla. Nadační fond 
Generace 21 se vám ozve a poskytne vám 
podrobnější informace.

Jaké ubytování pro křesťanské 
uprchlíky je potřeba? Jaké je 
nejvhodnější?
Rádi budeme evidovat v  podstatě jaké-
koli nabídky na ubytování. Přednost však 
většinou dostanou nabídky, kde pomoc 
nenabízí jen osamocený jednotlivec, ale 
celá skupina dobrovolníků (např. far-
nost nebo i neformální společenství lidí). 
Opravdu použitelná nabídka znamená 
samostatnou, plně obyvatelnou (oddě-
lenou) bytovou jednotku nebo domek 
s  kuchyní a  sociálním zařízením jen pro 
přijatou rodinu.

Pokud může někdo přijmout do své 
rodiny křesťanské sirotky, je taková 
pomoc potřeba?
Jsme vděční za  každou nabídku pomoci. 
Na  současném seznamu 153 osob však 

Pomozme
153 pronásledovaným křesťanům…

… a v budoucnu snad i dalším. 
Vláda České republiky rozhodla 

14. prosince 2015 o přijetí 
153 křesťanských uprchlíků 

z Iráku. Je to výsledek téměř rok 
trvajícího úsilí. Jejich příjezd je 
plánován postupně v několika 

skupinách v první polovině roku 
2016. Pokrytí většiny nákladů 

by měl zajistit Nadační fond 
Generace 21, a to z finančních 

darů od dobrovolníků.

konkrétní pomoc konkrétním lidem

Uprchlický tábor v iráckém Kurdistánu

Distribuce potravin v táboře – to, co žena přebírá a má u nohou, je 
celý příděl pro čtyřčlennou rodinu na jeden měsíc (např. necelé 
jedno vejce pro celou rodinu na den)
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žádní opuštění sirotci nejsou. Ve východ-
ních kulturách se téměř vždy osamoce-
ného sirotka ujmou i vzdálenější příbuzní 
nebo sousedé. V této fázi projektu taková 
pomoc zatím není aktuální.

Poskytli bychom ubytování, kdo však 
zaplatí energie, jídlo a další?
Záleží na  dohodě. U  každého místa, 
kde budou rodiny uprchlíků ubytováni, 
bude uzavřena smlouva s  ubytovatelem. 
V  ní bude jasně zapsáno, co se zavazuje 
poskytnout on a  co se zavazuje posky-
tovat Nadační fond Generace 21. Mnozí 
podporovatelé mohou nabídnout finanční 
pomoc a  z  té mohou být hrazeny různé 
náklady pobytu jako energie, jídlo, pří-
padně část nájmu, výuka češtiny a  další 
nezbytné potřeby. Můžete tedy poskyt-
nout nabídku na  ubytování včetně ener-
gií, jídla atd., nebo jen ubytování s tím, že 
na energie, jídlo atd. bude přispívat někdo 
jiný.

Až uprchlíci přijedou do České 
republiky, kde budou ubytováni? 
Půjdou hned celé rodiny na místa, kde 
jednotlivým rodinám dobrovolníci 
nabízí ubytování?
Dosavadní plán předpokládá, že po  pří-
jezdu budou společně 1–3 měsíce na  jed-
nom místě, kde bude probíhat základní 
intenzivní kurs češtiny, lékařské prohlídky 
a další povinné integrační procedury. Až 
potom budou rozmístěny na  jednotlivá 
místa, kde dobrovolníci nabízejí ubyto-
vání.

Mohou dárci jednorázově přispět 
na váš projekt?
Rozhodně ano. Váš dar bude použit 
na náklady přípravy projektu, transportu 
a prvního roku pobytu imigrantů v České 
republice.

Má smysl, abych přispíval finančně 
pravidelnou měsíční částkou?
Rozhodně ano. Váš dar bude použit 
na  úhradu měsíčních nákladů imigrantů 
v České republice. 

Nabízím výuku češtiny, překlad 
z arabštiny, jinou odbornou 
a integrační pomoc. Jak se mohu 
zapojit?
Tento druh pomoci bude nesmírně důle-
žitý. Prosím, ozvěte se nám, pošlete nám 
na sebe kontaktní informace, domluvíme 
se na  podmínkách spolupráce a  v  oka-
mžiku, kdy bude potřeba pomoc, kterou 
nabízíte, budeme vás kontaktovat.

Kde se dozvím více – včetně kontaktů 
a aktuálních informací, jak vše 
postupuje?
Na webu www.gen21.cz.

Připravili Petra Zahradníčková a P. Pavel 
Zahradníček (s použitím otázek 

a odpovědí z webu Nadačního fondu 
Generace 21: www.gen21.cz) 

Více na: 
www.gen21.cz

Křesťanům i dalším 
komunitám 
v Sýrii a v Iráku 
hrozí vyhlazení. 
Nechceme se jen 
dívat…

Jako tábory slouží i haly a rozestavěné domy 
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Foto na titulní straně: Anton Frič, www.fotoportal.sk. Z bezpečnostních důvodů nejsou na snímcích osoby, které mají být přijaty do České republiky.

Nadační fond Generace 21 od  počátku 
úzce spolupracuje s  iniciativou redakce 
čtrnáctideníku RC Monitor „Bratr je víc 
než bližní“. Právě tato iniciativa byla první 
veřejnou aktivitou, která vyzvala premi-
éra Bohuslava Sobotku, aby umožnil azyl 
křesťanským rodinám a vdovám s dětmi, 
které musely kvůli útokům Islámského 
státu opustit své domovy. Krátce po spuš-
tění celé akce na webu (http://rcmonitor.cz/
pomoc-krestanum) se na naši redakci obrá-
tili zástupci NF Generace 21 s  žádostí 

o navázání spolupráce. Iniciativa „Bratr je 
víc než bližní“ nabízela lidem, aby adreso-
vali dopis premiérovi s příslibem, že jsou 
připraveni konkrétně pomoci. Takřka 
hned se ozvalo téměř 1500 osob, respek-
tive rodin, farností či sborů. I  když celá 
akce zpočátku vypadala jako bláznovství – 
na rozdíl od současnosti se v českém poli-
tickém prostoru o lidech z takových míst 
a s těmito osudy tehdy vůbec nemluvilo –, 
spustila velkou lavinu: problému si všimla 
média, došlo k  osobnímu setkání s  pre-
miérem a  k  následným vyjednáváním 
na Ministerstvu vnitra, ČBK či ERC. Akci 
začaly podporovat významné osobnosti, 
převzaly nad ní dokonce i záštitu. Přichá-
zel zájem politiků. V  RC Monitoru jsme 
pravidelně zveřejňovali texty a  fotografie 
přímo z  Iráku (viz archiv vydaných čísel 
na  http://rcmonitor.cz/periodika-rc/ – zde 
v čísle 21/2015 naleznete i rozhovor s Ben-
jaminem Shamounem, pravoslavným 
knězem z Iráku, který přiletěl do ČR, aby 
zde podal osobní svědectví o tamní situa-
ci). Nyní, když se dílo díky Bohu podařilo 
a vláda svolila s přijetím 153 křesťanů, je 
čas na  to, aby příslib pomoci v  iniciativě 

„Bratr je víc než bližní“ dostal konkrétní 
obrysy v praxi. Ti, kteří nabídli pomoc, už 
jsou v kontaktu s NF Generace 21. Děku-
jeme i těm, kteří ještě svou pomoc nabíd-
nou – nyní již přímo Nadačnímu fondu 
Generace 21 (www.gen21.cz). 

Ten okamžik na  startu, kterým bylo 
mimo jiné osobní předání 1500 dopisů 

„obyčejných lidí“ premiérovi, je malý, ale 

důležitý bod procesu, který, jak věříme, 
zachrání životy a pomůže našim křesťan-
ským bratrům v nouzi.

Zdeňka Rybová, šéfredaktorka 
publicistického čtrnáctideníku 

Res Claritatis Monitor 

bratr je víc než bližní

Vypadalo to jako bláznovství, 
ale spustilo to lavinu

Není pravda, že se „nedá nic 
dělat“, že „jako obyčejní lidé 

nemůžeme nic změnit“.

„Dokud tedy máme ještě čas, 
prokazujme dobro všem, ale zvláště 
těm, kdo vírou patří s námi do stejné 
rodiny.“ svatý Pavel (Gal 6,10)

Novorozená holčička v uprchlickém táboře

Provizorní podmínky uprchlíkůFo
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