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Párizs, 2015. november 13.
Terrortámadás több helyszínen – 129 áldozat, 352 sérült. A legtöbb áldozatot a Bataclan
koncertteremben végrehajtott vérengzés követelte, itt 89 ember életét oltották ki.
Az egyik áldozat férje Antoine Leiris döbbenetes erejű levélben üzent felesége gyilkosainak.
Hitet tett a félelem nélküli, szabad élet mellett.
„Nem kapjátok meg a gyűlöletem” – üzente a terroristáknak.
Ajánlom ezt a dokumentumgyűjteményt azoknak, akik nem csupán átérzik Antoine Leiris mély
gyászát, de azonosulni tudnak félelmet nem ismerő, megrendítő üzenetével is.
Ajánlom azoknak, akik hisznek a szolidaritásban, és az emberi méltóságban.
Ajánlom mindazoknak, akik tudják, hogy Melvil, a 17 hónapos kisfiú meggyilkolt édesanyja
nem azonos a gyilkosaival.
Ajánlom mindazoknak, akik tudják, hogy az Európába érkező több százezres menekült tömeg
nem azonos azokkal, akik elől menekülnek.
Ajánlom azoknak az önkéntes segítőknek, akik 2015. nyarán-őszén egy emberként mozdultak
meg, amikor a menekültek tömege segítségre szorult.
Ajánlom azoknak, akik adományokkal, és rengeteg munkával hozzájárultak a menekültek
ellátásához, informálásához, nehéz útjuk során szenvedéseik enyhítéséhez.
Ajánlom azoknak is, akik lélekben velünk voltak, és azoknak is, akik csendesen, tétován
szemlélték az eseményeket, félelmekkel, és bizonytalansággal küzdve.
Ajánlom mindazoknak, akik hisznek a szabadságban, és hisznek a szeretet erejében.
Melvil édesapjával együtt üzennünk kell nem csak a terroristáknak, de a gyűlölet és a
kirekesztés eszméit hirdetőknek is:
„Nem kapjátok meg a gyűlöletünket…”

MIGRATION AID – A 3 HÓNAP STATISZTIKÁJA
2015. június 29-én 15 fővel Migration Aid néven Facebook csoport alakult a menekültek
megsegítésére. A dinamikusan fejlődő csoport létszáma 2015. szeptemberére meghaladta a
9.000 főt.
2015. szeptember végéig, három hónap alatt egy ember 30 évi munkáját végezték el az
önkéntesek! És ebben még nincs benne a Segítsünk együtt a menekülteknek, a Szegedi Migszol
és számos más ember munkája!
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EMLÉKEZETES ESEMÉNYEK
Bicske – 2015. szeptember 3.

Szabadságmenet – 2015. szeptember 4.

Röszke – 2015. szeptember 8.

Röszke – 2015. szeptember 16.

Zákány – 2015. október

PILLANATKÉPEK A TRANZITZÓNÁKBÓL
Superhős önkéntesek a menekült gyerekekkel

Tom és Jerry a Keletiben

Palya Bea a Nyugatiban

Búcsú

