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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . §-ának (4) bekezdése alapján „a
keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözötte k
támogatásáról” címmel a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani .
Budapest, 2016 . október
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Az Országgyűlés
. . ./2016 . ( . ..) OGY határozata
a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözötte k
támogatásáró l
1. A magyar Országgyűlés együttérzését fejezi ki a világ összes vallási alapon üldözött
kisebbségével, jelen helyzetben pedig különösen azokkal a közel-keleti és afrikai keresztén y
közösségekkel, melyek tagjai áldozatul estek a terroristák pusztító cselekményeinek, vag y
pedig létükben vannak veszélyeztetve . Az önmagát Iszlám Allamnak nevez ő valamint más
terrorszervezetek és milíciák által elkövetett barbár és embertelen b űncselekmények
eredményeként az elmúlt évtizedek legsúlyosabb emberi jogi és humanitárius jogi jogsértése i
zajlanak a polgárháború sújtotta Szíriában és Irakban, melynek a keresztényeken kívül má s
vallási és etnikai kisebbségek is elszenved őjévé váltak .
2. Az Országgyűlés elítéli az önmagát Iszlám Államnak nevez ő valamint más
terrorszervezetek és milíciák által a Közel-Keleten folyamatosan elkövetett számos terrorist a
bűncselekményt, a polgári lakosság elleni támadásokat, az okozott vagyoni károkat, és a
stabilitás aláásását. Elfogadhatatlan, hogy emberek azért vesztik el életüket, mert hitükhö z
hűek maradnak, vagy nem értenek egyet egy terrorszervezet ideológiájával .
3. Az Országgyűlés üdvözli Magyarország Kormányának részvételét a humanitáriu s
segítségnyújtásban, valamint minden olyan támogató lépését, mely a béke és a ren d
helyreállítását szolgálja a térségben .
4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy használjon fel minden elérhet ő fórumot annak
érdekében, hogy a keresztényeket, valamint más vallási közösségeket és kisebbségeket üldöz ő
szervezetekkel szemben hatékony fellépést sürgessen .
5. Az Országgy ű lés felhívja a világ összes nemzetét és különösen a keresztény
hagyományokkal rendelkező országokat az üldözöttek melletti bátor és tetter ős kiállásra .
6. A terrorizmus minden formája a békét és a biztonságot veszélyezteti . Minden
terrorcselekmény annak indítékára, elkövetőjére, időpontjára és helyszínére való tekinte t
nélkül bűncselekmény, és semmivel sem indokolható .
7. Az Országgyűlés kifejezi súlyos aggodalmát a jelenlegi helyzet miatt . Az önmagát Iszlám
Allamnak nevez ő és más terrorszervezetek széls őséges követői folyamatos emberi szenvedést
okoznak brutális és erőszakos cselekményeikkel . Tevékenységük nyomán országo k
destabilizálódhatnak, humanitárius katasztrófát eredményezve . Az önmagát Iszlám Allamnak
nevez ő és más terrorszervezetekhez csatlakozó terroristák száma növekszik, a felekezet i
megosztottság pedig egyre nagyobb . Az Országgyűlés ismételten megerősíti aggodalmát a
helyzet romlása miatt, amennyiben nem születik miel őbb átfogó megoldás a problémá k
helyszínen történő kezelése érdekében .
8. Az Országgyűlés a leghatározottabb módon elítél minden olyan b űncselekményt, melyet az
önmagát Iszlám Allamnak nevező, valamint más terrorszervezetek és milíciák tagjai, a
hozzájuk kapcsolódó egyének és csoportok követnek el, így különösen a gyilkosságokat, a
jogtalan bebörtönzést, kínzást, n ők elrablását, a gyermekek kizsákmányolását és a
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bántalmazását, a szexuális er ő szakot, továbbá a rabszolgaságra kényszerítést, deportálást, a
lakosság erőszakos áttelepítését, a kényszerházasságot . Az Országgyűlés továbbá elítél
minden, a kulturális javak, vallási műemlékek, régészeti értékek ellen intézett tudatos é s
jogtalan támadást.
9. Az Országgy űlés elítél minden olyan cselekményt, amely mások vallásának erőszakos
megváltoztatására irányul .
10. Az Országgyűlés a leghatározottabb módon elítéli a Szíriában és Irakban él ő keresztény ,
jezidita és más vallási csoportok lemészárlását .
11. Az önmagát Iszlám Államnak nevező és más terrorszervezetek fenyegetést jelentenek a
nemzetközi békére és biztonságra .
12. Az önmagát Iszlám Államnak nevez ő, valamint más terrorszervezetek és egyes milíciák
által elkövetett atrocitások népirtásnak, emberiesség elleni b űncselekményeknek és háború s
bűncselekményeknek minősülnek, ezért a világ országainak felel őssége, hogy véget vessene k
ezeknek a bűncselekményeknek, és bíróság elé állítsák a felel ősöket.
13 . Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.

Indokolás

Napjainkban a kereszténység a világ legüldözöttebb vallási csoportja . Mintegy 80 országban
üldözik a keresztényeket, közülük 200 millió él közvetlen veszélyben . A vallásuk miat t
üldözöttek 78 százaléka keresztény: minden öt atrocitásból négyet keresztények elle n
követnek el.
A keresztény közösségek és más vallási csoportok számos országban szenvednek e l
megkülönböztetést, illetve esnek a vallási türelmetlenség és a hatalmi önkény áldozataivá,
ezáltal sokuk léte kerülhet közvetlen veszélybe . E kisebbségekhez tartozó emberek életé t
veszélyeztetik a széls ő séges ideológiák követői.
Rendkívül fontos, hogy kiemelten segítsük az üldözött keresztényeket, felhívjuk a nemzetköz i
közvélemény figyelmét az üldözöttek tarthatatlan helyzetére, valamint támogassuk a
nemzetközi humanitárius akciókat. Magyarország fellépéséhez a nemzetközi jo g
Magyarország jogrendjébe átültetett alábbi rendelkezései adnak további felhatalmazást :
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (elfogadva és kihirdetve az ENSZ közgy űlésének
217 A (III) határozata alapján 1948 . december 10-én) a következ őket mondja ki :
„18 . cikk
Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz . Ez a jog magában
foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásna k
vagy meggyőződésnek egyénileg vagy másokkal közösen, a nyilvánosság el őtt vagy a
magánéletben oktatás, gyakorlás, istentisztelet vagy szertartás keretében történ ő
kinyilvánítása szabadságát .”
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A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (az Egyesült Nemzete k
Közgyűlése XXI . ülésszakán, 1966 . december 16-án elfogadva, Magyarországon kihirdetv e
az 1976 . évi 8. törvényerej ű rendelettel) a következőképpen rendelkezik :
„18 . Cikk
1. Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára . Ez a jog
magában foglalja a vallás vagy meggy őződés szabad megválasztását vagy elfogadását ( . . .)
2. Senkit sem lehet olyan kényszernek alávetni, amely csorbítaná azt a szabadságát, hogy saját
vallása vagy meggy őződése legyen, vagy hogy ilyent elfogadjon. ”
Az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló ET egyezmény (Róma, 1950 ,
november 4 ., kihirdetve az 1993 . évi XXXI törvényben) 9 . cikke 1 . bekezdése leszögezi :
"9. Cikk - Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság

1 . Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog magában
foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak
vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság el őtt, mind a
magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának
jogát."
A fentieket megerősíti az Európai Unió Alapjogi Chartája (kihirdetve a 2007 . évi CLXVII I
törvény 2. sz . mellékletében) 10. cikke 1 . bekezdése is:
" 10 . Cikk - A gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság
(1) Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz . Ez a jo g
magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a
vallásnak vagy meggy őződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság el őtt,
mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésr e
juttatását.
Az ENSZ Közgyűlése 1948 . december 9-én elfogadta a Népirtás B űntettének Megel őzéséről
és Megbüntetéséről Szóló Egyezményt . Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése és az
Európai Parlament, valamint az Amerikai Egyesült Államok Képvisel őháza, az Egyesül t
Királyság Alsóháza és az Ausztrál Képvisel őház határozatban ítélte el az Iszlám Állam
terrorcselekményeit .
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