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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Dr.  Szél  Bernadett
(független) országgyűlési képviselő "Miért nem támogatja a kormány a Hungary Helps Program
keretében a Kirgizisztánban, Üzbegisztánban, Kazahsztánban, Azerbajdzsánban és Törökországban
üldözött keresztény közösségeket?" című,  K/8099. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.



Címzett: Dr. Szél Bernadett (független)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszter úrhoz benyújtott, "Miért nem támogatja a kormány a Hungary Helps Program keretében
a Kirgizisztánban, Üzbegisztánban, Kazahsztánban, Azerbajdzsánban és Törökországban üldözött
keresztény közösségeket?" című, K/8099. számú írásbeli kérdésére – a miniszter úr megbízásából –
az alábbi választ adom.

Magyarország Kormánya a világon elsőként emelte kormányzati szintre az üldözött keresztények
megsegítésének  ügyét.  Az  elmúlt  évek  kitartó,  nemzetközi  szinten  is  elismert  munkájának
eredményeként a Hungary Helps Program 70 ezer üldözött ember otthon maradását és szülőföldjére
való visszatérését tette lehetővé: iskolák, lakóházak, kórházak, templomok épültek fel a romokból.
Ezen emberijog-védelmi és humanitárius tevékenységünknek köszönhetően az Egyesült Államok
Nemzetközi  Fejlesztési  Hivatalával  (USAID)  közösen  építjük  újjá  Irak  legnagyobb  keresztény
városát, Karakost.

Kutatások támasztják alá, hogy a kereszténység napjaink legüldözöttebb vallása, ezért a keresztény
kultúrájú  országoknak  segíteniük  kell  az  emiatt  arra  rászorulókat.  Ugyanakkor  az  üldözött
keresztények  védelme  nem  csak  morális  kötelesség,  hanem  racionális  geopolitikai  döntés  is.
Célunk,  hogy  gyorsan,  hatékonyan  és  közvetlenül  juttassuk  el  a  segítséget  az  üldözött
közösségeknek  és  a  humanitárius  katasztrófák  áldozatainak,  ezzel  Magyarország  nemzetközi
színtéren is hozzájárul a migrációt is előidéző folyamatok korlátozásához.

Konstatáljuk,  hogy  Képviselő  Asszony  hosszú  hallgatás  után  felfedezte  magának  az  üldözött
keresztények ügyét, ezért kérjük, vesse latba széles körben ismert kiváló külföldi összeköttetéseit és
kapcsolatait az üldözött keresztények védelmében is. Álljon Ön is az ügyünk mellé, és támogassa a
magyar Kormány üldözött keresztények védelméért végzett erőfeszítéseit!

Budapest, 2019. december 2.
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Orbán Balázs
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