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A Fővárosi Örmény Önkormányzat azért 
döntött a konferencia megszervezése mel-
lett, hogy felhívja a társadalom figyel-
mét a reformáció ötszázadik évfordulóján 
arra, hogy új korszakba lépett Európa és a 
Közel-Kelet egyaránt. 

Esztergály Zsófia a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat elnöke a tanácskozáson 
így fogalmazott: a múltból, de a jelen-
ben is ismerjük a kisebbségben lévő vallá-
si csoportok kiszolgáltatott helyzetét, ese-
tenként az instabil államok fel nem vállalt 

Soltész Miklós: A Nyugat szinte semmit nem tesz 
az üldözött keresztényekért

Párbeszéd a keresztényüldözésről címmel rendezett geopolitikai konferenciát a Fő-
városi Örmény Önkormányzat. Az eseményt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára nyitotta meg, aki hangsúlyozta: Európa és a magát kereszténynek, 
liberális demokratának mondó Észak-Amerika, szinte semmit nem tesz az üldözött 
keresztényekért, ellenben igent mond a muszlim tömegek Európába özönlésére.

módszereit, amelyek nem ritkán akár egy-
házakat használtak fel áttérítések megva-
lósítására a későbbi asszimilálás érdeké-
ben. Legyen az etnikai vagy vallási indít-
tatású. Nem beszélve a szélsőséges fél-
katonai szervezetekről, amelyek napja-
inkban lemészárolják keresztény honfi-
társainkat Közel-Keleten vagy Ázsiában. 
Olyan problémák ezek, amelyek vélhe-
tően egyre-inkább körbe lengik saját hét-
köznapjainkat is. Kívánom, hogy a jövő 
jobb legyen, továbbá a tömeges migrá-
ció európai kezelése kiegyensúlyozottá 
és átláthatóvá váljon. A magyar kormány 

Soltész Miklós államtitkár

Esztergály Zsófia FÖÖ elnök
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éleslátása, kitartó munkája pedig sike-
res és hatékony legyen e téren is – zárta 
szavait a szervezet vezetője, hozzátéve: a 
konferencián olyan szakemberek tolmá-
csolják a keresztényüldözés krízisét, vala-
mint a tömeges migráció keresztény társa-
dalmakra gyakorló hatásokat, akik maguk 
élesben is részt vettek missziókban, illet-
ve helyi kutatásokban, elemzésekben.   

Az eseményt Soltész Miklós, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának egyhá-
zi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkára nyitotta meg.

Az államtitkár a konferencián arról be-
szélt: az iraki Moszulban néhány évvel ez-
előtt még több mint 60 ezer keresztény élt, 
és 45 keresztény templom volt, de ezeket 
vagy lerombolták, vagy mecsetté alakítot-
ták át. Az ott élő keresztényeknek négy le-
hetőségük volt: vagy áttérnek, vagy meg-
fizetik az adót, a „vérdíjat”, vagy elül-
döztetnek, vagy pedig vállalják a gyötrel-
met a keresztény hitért. Ezekért a keresz-
tény emberekért a nyugati világ „egy szót 
nem szól, nem emeli fel a szavát, nem tesz 

semmit” – jelentette ki Soltész. A nagyha-
talmak, a magát kereszténynek, liberális 
demokratának mondó Észak-Amerika és 
Európa egyes politikai vezetői a kereszté-
nyek védelmében nem tesznek semmit, és 
nem tettek semmit a helyben segítés ér-
dekében sem. Ellenben igent mondanak 
a muszlim tömegek európai beözönlésé-
re – emelte ki az államtitkár, aki szerint ez 
„teljesen érthetetlen”. Azokkal szemben 
pedig, akik ez ellen fellépnek, mindenféle 
szankciókat alkalmaznak. Látható az Eu-
rópai Unió egyes bizottságaiban, döntés-
hozó szerveiben, „milyen módon próbál-
ják Magyarországot eltakarítani, milyen 
módon akarják a közép-kelet-európai ösz-
szefogást megszüntetni, és milyen módon 
akarják kitisztítani a balkáni útvonalat” 
– fogalmazott Soltész, hozzáfűzve: mind-
ezt azért, hogy az az „ördögi elképzelés”, 
amit ők elgondoltak, megvalósuljon.

„Nem veszik észre, hogy olyan tár-
sadalmi rétegek alakulnak ki az úgyne-
vezett NO-GO zónákban, amelyek ösz-
szeegyeztethetetlenek a jelenlegi euró-

pai léttel, és jól lát-
ható, hogy a követ-
kező évtizedek-
ben sem lesz ezek-
re megoldás, hiszen 
teljesen más kultúrá-
ról van szó, ahol tel-
jesen más törvények 
működnek és szab-
nak határt az együtt-
működésnek” – kö-
zölte, megjegyezve: 
azt sem veszik észre, 
hogy Európa-szerte 
terror dúl.

Soltész Miklós ki-
jelentette: nem vélet-
len, hogy a magyar Kiszelly Zoltán politológus
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kormány a magyar emberek támogatásá-
val élére állt a küzdelemnek. – Mi biz-
tosan nem fogjuk engedni azt, amit tesz-
nek szerte a világban, biztosan nem fo-
gunk engedni a nyomásnak, amit akár So-
ros Györgyék, akár pedig mások kitaláltak 
–, hangsúlyozta.

A konferencián az előadók sorát Speidl 
Bianka, a Migrációkutató Intézet iszlám- 

és Közel-Kelet szakértője nyitotta, aki az 
európai muszlim közösségekről, az isz-
lám jogrendről és a párhuzamos társadal-
makról, valamint a radikalizálódásnak, 
iszlamizmusnak és terrorizmusnak a val-
lásjogi hátteréről beszélt. Elmondta: az 
iszlám egy olyan erős közösségi létformát 
valósít meg, amely számunkra ismeretlen, 
éppen ezért a muszlimok számára egyfaj-
ta misszió a nyugatra vándorlás, ugyanis 
szerintük Európa könnyen iszlamizálható. 

A Közel-Kelet térségének geopoliti-
kai jelenőségéről és az ott folyó hatalmi 
átrendeződésekről Kiszelly Zoltán poli-
tológus beszélt. Mint mondta: a kutatá-
sok azt prognosztizálják, hogy 2100-ra a 
muszlimok meghaladhatják a keresztény 
lakosság számát, ami persze nem jelent 

problémát, ha konfliktusok nélkül tudunk 
együtt élni. A békés együttélést viszont 
nem segíti a természeti erőforrások kime-
rülése párhuzamosan a Föld népességé-
nek növekedésével – tette hozzá.

Georg Spöttle biztonságpolitikai szak-
értő az ISIS és más szélsőséges szerveze-
tek tevékenységét, valamint az európai in-
tegráció nehézségeit ismertette biztonsá-
gi kockázatelemzéssel. Kitért arra, hogy az 
Iszlám Állam, mint más terrorszervezetek, 
hogyan akadályozzák meg a kereszténye-
ket vallásuk gyakorlásában, és hogyan kö-
vetnek el terrorcselekményeket, mint pél-
dául Egyiptomban. A terrorszakértő bemu-
tatott néhány országot, abból a szempont-
ból, hogy azokban hogyan kezelik a val-
lási kisebbségeket. Szóba kerül a radikális 
vahabizmus, továbbá az, hogy a németor-
szági menekülttáborokban a keresztények 
súlyos bántalmazásoknak vannak kité-
ve. Szerinte kulcsfontosságú lenne, hogy a 
migrációs hátterű gyerekeknek kötelező le-
gyen a bölcsőde és az óvoda annak érdeké-
ben, hogy már kicsi kortól elsajátítsák a be-
fogadó ország nyelvét. Kiemelte: „Így ha-
tékonyabb lehetne a felnövekvő generáció 
beilleszkedése a társadalomba, ezzel pedig 
lényegesen csökkenthetnénk a potenciális 
terroristák számát a jövőre nézve”. 

Dr. Birkás Antal PhD evangélikus te-
ológus előadásában az állam és az egy-
ház felelősségi körének elhatárolását és 
megkülönböztetését mutatta be kimon-
dottan teológiai alapon, majd az egyhá-
zak szerepének lehetőségeiről szólt, a ke-
resztényüldözés tényét szem előtt tartva 
egyházdiplomáciai, lelki és a nemzetközi 
kapcsolatok összefüggésében.

Kótai Róbert százados arról beszélt elő-
adásában, hogy az Iraki és Levantei Isz-
lám Állam 2014 nyarán egy villámhad-
járattal elfoglalta Irak északi és nyugati 

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő
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Nyugat-Európában tabuként kezelik, 
hogy a menekültek bántalmazzák keresz-
tyén társaikat, eközben az otthon mar-
adott iraki keresztyének még mindig nem 
térhetnek vissza a háború sújtotta övezet-
be, hogy ismét birtokba vegyék lerombolt 
otthonaikat. Párbeszéd a keresztényüldö-
zésről címmel rendezett geopolitikai kon-
ferenciát a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat a közelmúltban.

Menekültekből üldözők?
A migráció biztonságpolitikai vetülete-
iről beszélt Sántha Hanga, a Migráció-
kutató Intézet vezető kutatója a keresz-
tyénüldözésről szóló konferencián Buda-
pesten. Mint mondta, a 2015 szeptembe-
rében létrejött intézet a migráció össze-
tett szempontrendszerű kutatását végzi, 
politológusok, közgazdász, iszlámszak-
értő és biztonságpolitikus közreműködé-
sével. A migráció jelenségét terepkuta-
tással vizsgálják, elsődleges forrásokra 

támaszkodva, vagyis háborús menekülte-
ket és a gazdasági kilátástalanság elől me-
nekülőket egyaránt megkérdezik. A szak-
ember hozzátette: nehéz éles határt húzni 
e fogalmak közé.

Az esemény nyilvános volt. Az alábbiakban közöljük a www.parokia.hu-n megjelent 
publikációt, amelyben a konferencia három előadásából is részleteket olvashatnak.

Keresztyénüldözés: amiről nem tudunk eleget

területeit, köztük az ország második leg-
nagyobb városát, Moszult. A muzulmán 
mecsetek hangszóróin és röplapokon ke-
resztül felszólították a keresztényeket, 
hogy 24 óra leforgása alatt hagyják el a 
várost, vagy térjenek át az iszlám hitre, 
és fizessenek különadót. A menekülők-
nek az ellenőrzőpontokon le kellett ad-
niuk minden pénzüket és ékszerüket. Az 
ISIS szélsőséges fegyveresei felgyújtot-
ták a moszuli szír katolikus érseki palo-
tát. Szemtanúk és a katolikus érsek is arról 
számolt be, hogy az Iraki és Levantei Isz-
lám Állam harcosai „N” betűvel jelölték 

meg a keresztények házait. A Koránban 
ugyanis naszara szóval jelölik a názáre-
ti Jézus követőit. Az egyházi vezetők, pa-
pok, szerzetesek és híveik hajléktalanná, 
földönfutóvá – belső menekültekké váltak 
– fogalmazott a százados, aki kitért arra, 
hogy Magyarország több területen is hoz-
zájárult, hozzájárul az „Iszlám Állam” el-
leni harchoz. Ismertette: az Országgyűlés 
2015-ben döntött a magyar részvételről. A 
határozat értelmében magyar kontingens 
települ Irak Kurdisztáni Régiójába és vesz 
részt a többnemzeti kiképzés-koordináló 
központ munkájában. 

Sántha Hanga


