Comunicado de prensa
Vamos continuar a construir "Uma Só Casa"
A actual pandemia que ainda vivemos impulsionou os Missionários Scalabrinianos da Europa e
África, através do braço operacional da Agência Scalabriniana de Cooperação para o
Desenvolvimento e da rede Scalabriniana, a continuar a campanha de sensibilização e
angariação de fundos "Uma Só Casa" para apoiar o nosso "próximo" que não deixou de sofrer a
marginalização e desorientação causadas pela crise.

Os Missionários Scalabrinianos ainda estão presentes "no terreno" para reafirmar o
compromisso de serviço e proximidade que foi posto em prática há 7 meses, no
início da pandemia na Europa. A necessidade urgente, de facto, de acolhimento,
protecção, promoção e integração que ainda estamos a recolher da humanidade em
caminho não deixa de ter uma relevância urgente.
As nossas vidas, nesta Europa duramente atingida por uma retoma da virulência,
testemunham uma grande parte da humanidade prostrada fisicamente e moralmente
por meses de incertezas laborais ou ligada à perda de força psico-física para
enfrentar o amanhã.
A Campanha "Uma Só Casa" nasceu com o objectivo de reflectir e agir em conjunto
para dar corpo ao compromisso de serviço já existente e envolver cada vez mais
outros actores no "ser uma casa" para todos.
Os fundos angariados até agora - quase 80.000 euros - e os que planejamos
adicionar serão utilizados para lidar com o ressurgimento da emergência que
estamos a viver hoje. Muitos dos beneficiários dos nossos serviços, espalhados por
toda a Europa e África, estão a sofrer a emergência social, ainda necessitados de
apoio, o que significa uma subsistência alimentar fundamental, mas também de
saúde, que requer apoio psicológico imediato, ou apoio ao trabalho, que deve ser
combatido trabalhando para um reposicionamento do emprego. Depois, na nossa
opinião, existe uma emergência cultural que implica enfrentar os desafios e a
desorientação entre as gerações mais novas, construindo outras narrativas de
solidariedade e alimentando formas de comunhão através dos novos meios de
comunicação social.
A página da Internet, visível em www.ascsonlus.org/una-sola-casa, será
gradualmente actualizada com novos conteúdos, todos marcados com o hashtag
#umasocasa, a mensagem chave da iniciativa.
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