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„A muszlimok ártatlansága” című film készítésének elítélésérő l

Az Országgyűlés, tiszteletben tartva az egyetemes emberi jogokat — különösképpen a
szólásszabadságot és a szabad vallásgyakorlás jogát — és aggodalommal figyelve a világ arab
illetve muszlim országaiban végbement történéseket :

1. Kinyilvánítja, hogy elítéli az „Innocence of Muslims” („A muszlimok ártatlansága") című,
az iszlám világvallást gyalázó amatőr készítésű filmfelvételt, amely a szólásszabadság
erkölcsi határait túllépve megsértett világszerte mintegy másfél milliárd muszlim vallású
embert .

2. Aggodalmát fejezi ki a botrányos film megjelenését kísérő, a Nyugat társadalmai álta l
tanúsított közömbösség miatt, és egyben elítéli a kett ős mérce alkalmazását, amellyel a faji ,
etnikai vagy vallási megkülönböztetést gyakorolva kizárólag egyes népcsoportok
érzékenységét sért ő jelenségek ellen lép fel .

3. Kinyilvánítja, hogy a film készítői visszaéltek a szólásszabadság jogával, és ezze l
felelőtlenül másokat vallásuk miatt a gyűlölet céltáblájává tettek, továbbá kimondja, hog y
ezen cselekedet alkalmas arra, hogy megrendítse a szólásszabadságba vetett hitet .

4. Az Országgyűlés továbbá megállapítja, hogy a film készítői tudatosan vagy akaratlanul, d e
felszították és tovább élezték a nyugati és a tradicionális iszlám civilizáció között fennáll ó
feszültséget, megakadályozva, megnehezítve ezzel a békés konfliktuskezelés lehet őségét .

5. Az Országgyűlés kimondja, hogy az említett film aláássa a nagy világvallások közötti
bizalmi légkört, eszkalálj a a több helyen kialakult keresztény—iszlám ellentétet. Egyben kéri a
jogosan felháborodott muszlim hívőket és országuk kormányait, hogy haragjuk ne forduljon a
világ jószándékú keresztényei, különösen a területükön él ő keresztény közösségek felé .

6. Fentiekre tekintettel az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy több országhoz hasonlóan
ítélje el a világméretű feszültséget, tüntetéseket és sajnálatos halálesetet előidéző filmet, és
határozottan foglaljon állást, hogy nem tűri a szólásszabadsággal visszaélő vallásgyalázást .

7. Felismerve Magyarország különleges helyzetét Európában, miszerint — Nyugat-Európátó l
eltérően — Magyarországot nem terheli a muzulmán migráció nyomán kialakult gazdasági ,
társadalmi, szociális, kulturális feszültség, az Országgy űlés felkéri a Kormányt, hogy
vállaljon közvetítő szerepet a nyugati keresztény és a muszlim világ között .

8. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba .



Indokolás

Az „Innocence of Muslims” („A muszlimok ártatlansága") cím ű film megjelenése az Egyesül t
Államokban és a film kapcsán kibontakozott világméret ű tiltakozási hullám újra felhívta a
Nyugat figyelmét arra, hogy szükséges átgondolnia az egyéni szabadságjogok, különösen a z
egyéni véleménynyilvánítás korlátlan szabadságának dogmatikus és abszolutizált elvét . Ennek
szükségessége nyilvánvaló, amikor a szabad véleménynyilvánítás gyakorlása átlépi a jó ízlé s
erkölcsi határait és durván megsérti széles közösségek, különösen vallási közössége k
érzékenységét .

A film elítélését célzó határozati javaslat elfogadásával a Magyar Országgy űlés egyértelműen
kinyilvánítja, hogy az egyén szabad véleménynyilvánításának léteznek korlátai, különösen
mások vallásának, vallási meggyőződésének kigúnyolása esetén. Ez olyan kultúrkörökben,
ahol a közösség érdekei előbbre valók az egyéni szabadságjogoknál, így jelen esetben a világ
másfél milliárdos iszlám közösségénél, fokozottan érvényesül . A filmet követő tüntetés
hullámok miatt is ki kell mondanunk, hogy az egyéni szabadságjogok gyakorlása nem lehe t
korlátlan, annak figyelemmel kell lennie mások érzékenységére .

A határozati javaslat elfogadásával a Magyarország Országgy űlés egy konkrét eset kapcsán
kinyilvánítja, hogy diszkrimináció nélkül minden provokatív cselekedetet és megnyilvánulás t
elítél, amely alkalmas arra, hogy megsértse bármelyik vallási közösség érzékenységét .
Különösen sürgető az Országgyűlés állásfoglalása akkor, amikor egyre sűrűbben és egyre
nagyobb intenzitással jelentkeznek a különböző vallási közösségek elleni durva és sért ő
megnyilatkozások, uszítások hazánkban és külföldön egyaránt .

Az olyan példátlan esetek, mint amikor Michael Ben Ari szélsőséges izraeli Knesszet-tag idén
júliusban nagy nyilvánosság előtt széttépte és kukába dobta az Újszövetséget, a Szentírás t
hibáztatva a holokausztért, vagy amikor Fleming Rose dán újságíró a Jylland Posten
napilapban 2005 szeptemberében megjelentette a muzulmánokat mélyen sértő Mohamed
karikatúráit, vagy amikor Bakács Tibor a Tilos rádió karácsonyi adásában kijelentette, hog y
minden keresztényt meggyilkolna, veszélyes precedenst teremtettek a jöv őre nézve,
előrevetítve egy egyre súlyosbodó, és egyre feszültebb viszonyt a világvallások között. Ha a
világ és különösen a világ közvéleményét befolyásoló nyugati politikai körök már korábba n
egyértelműen hangot adtak volna annak, hogy minden esetben elítélik a vallásgyalázást, akko r
megelőzhető lett volna az, hogy a film elkészüljön, s ilyen spontán szerveződő
demonstrációsorozatot váltson ki, ezzel fokozva a Nyugat és az arab, illetve muzulmán vilá g
közötti feszültséget.

A vallások közötti bizalom megrendülésén túl komoly anyagai károkat is okozott a felel őtlen
film megjelenése, hiszen válaszlépésként több muzulmán országban bojkottálták nem csak a z
amerikai, hanem már az európai uniós termékek vásárlását is, ezzel hazánknak is komol y
gazdasági veszteségeket okozva . A magyar kormány által nemrégiben meghirdetett „kelet i
nyitás” politikájával összeegyeztethetetlen a szemérmes hallgatás, vagy akár egy halován y
uniós tiltakozó nyilatkozat mögé bújás, egy olyan esetben, amely egy világvallás hívőinek
érzéseit durván megsérti . Magyarországnak nem lehet érdeke, hogy potenciális kelet i
partnereinek egy jelentős része ellenszenvvel tekintsen rá a jövőben, és egy olyan nyugati
közösség részének tekintsék, amely saját hirdetett értékeit is kett ős mércével alkalmazza, az



egyén szabadságjogainak sérthetetlenségét pedig egy világvallás hív ői közösségének
érzékenysége elé helyezi, világméretű feszültséget kiváltva ezzel .

Mindezek figyelembevételével javasoljuk az Országgy ű lésnek a határozat elfogadását.



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdés e
alapján — benyújtjuk a „A muszlimok ártatlansága” című film készítésének elítélésérő l
szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2012 . november t

Vona Gábor

	

Gyöngyösi Márton
országgyűlési képviselő
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