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Sneider Tamás
országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni а
Külügyminisztériumot vezető miniszterhez mint а tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Kíván-e megszólalni а Külügyminisztérium az iraki keresztények üldözéséve l
kapcsolatban?”

címmel .

А benyújtottkérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

А közelmúltban а Magyar Távirati Iroda is beszámolt arról, hogy tömegével menekülnek e1 а
keresztények Irak egyik legrégebbi keresztény városából, а szélsőséges szunnita fegyveresek
halálos fenyegetései miatt alig néhányan maradtak а huszonötezres közösségbő l Moszulban .

Louis Sako kirkuki káld katolikus érseke elmondta, Irak tö rténelmében először fordul elő ,
hogy nem maradt számo ttevő keresztény közösség а településen. А világsajtót is bejárt

tudósítások szerint a Moszult elfoglaló és Iszlám Állam (IÁ) néven "kalifátust" kikiáltó Irak i
és Levantei Iszlám Állam (ILIÁ) szélsőséges szunnita terrorszervezet а muzulmán mecsete k
hangszóróin és röplapokon keresztül szólíto tta fel а keresztényeket, hogy hagyják e1 а várost
vagy térjenek át az iszlám hitre és fizessenek különadót . Amennyiben ezeknek nem tesznek
eleget, úgy а szórólapok tanúsága szerint "semmi mást nem kínálhatnak nekik, csak а kardot".
А várost taxival és autókkal elhagyóknak kés őbb az ellenőrzőpontokon 1e kellett adniuk
minden pénzüket és ékszereiket . Az ILIÁ nyilatkozatai alapján az elmenekülő keresztények
házai is а szélsőségesek kezére kerülnek. Szemtanúk nyomán а nemzetközi sajtó és а
katolikus érsek is arról számolt be, hogy az ILIÁ harcosai az elmúlt napokban "N" bet űvel
jelölték meg а keresztények házait . А Koránban ugyanis а "naszara " szóval jelölik а názáreti
Jézus követőit.

Tisztelt Miniszter Úr !

Tisztában vagyok hazánk külpolitikai mozgásterének szűkösségével, ugyanakkora személye k

és а népek méltóságának tiszteletben tartása megköveteli, hogy hazánk а korlátozott
lehetőségeit -ahogy azt oly sokszor megteszi - teljes mé rtékben kihasználva elítélje а
történteket, az iraki keresztények felé pedig együ ttérzését fejezze ki .



Világszerte hatalmas keresztény tüntetések vannak, melyeken а keresztényellenes népirtás
azonnali leállítását követelik а tüntetők. А szolidaritás kifejezésének szép példájakén t
hazánkban is már ezrek cserélték le а legnépszerűbb közösségi oldalukon а profilképüket eg y
„N” beture .

А Külügyminisztérium а szudáni hatóságok által а keresztény hite miatt korábban
üldöztetésnek kitett Mariam Jehja Ibrahim és családja kapcsán а nemzetközi közösség más
tagjaival együtt síkra szállt . Elítélte а Török Köztársaság moszuli főkonzulátusának
épületének elfoglalását, а főkonzul és további 48 török állampolgár elrablását - véleményem
szerint mindkét esetben helyesen -, úgy az iraki keresztényeket ért üldöztetés kapcsán is k i
kell állnia hazánknak а vallásszabadság és az emberi méltóság els ődlegességének szempontj a
mellett.

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2014.augusztus 8 .

Tisztelettel :
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Sneider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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