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HÍRLEVÉL
MILYEN SZERVEZET AZ OPENDOORS?
Felekezetektől
függetlenül
működő
keresztyén segélyszervezet az OpenDoors,
amelynek elsődleges célja már több mint 60
éve az üldözött keresztyének segítése
mintegy 60 országban. Az OpenDoors évente
közzéteszi az üldözött keresztyének helyzetét

vizsgáló
jelentését,
az
úgynevezett
Világüldözési Indexet, amely annak az 50

országnak a rangsorát tartalmazza, ahol a
keresztyének leginkább szenvednek el
üldöztetést. Becslések szerint ezekben az
országokban jelenleg mintegy 260 millió
keresztyén
szenved
a
magas
fokú,
esetenként szélsőséges üldöztetésektől. Az
„OpenDoors” projektek sokrétűen segítik az
üldözött keresztyén embereket. Segítik a
keresztyén vezetők képzését, önkéntes
munkát
végeznek
a
foglyok
között,
munkatársaik részt vesznek a sürgősségi
segély- és traumamunkában, Bibliákkal és
keresztyén irodalom terjesztésével erősítik az
üldözötteket, valamint sokrétűen támogatják
a meggyilkolt keresztények családtagjait.
Mindemellett kiterjedt kapcsolatrendszerén
keresztül az OpenDoors kiadványokkal,
előadások
szervezésével
szolgáltat
információt a keresztyénüldözés aktuális
helyzetéről és közös imádságokra buzdítja a
keresztyén közöségeket, egyéneket.

MI A KERESZTYÉNÜLDÖZÉS?
Az
OpenDoors
nemcsak
azt
tekinti
keresztyénüldözésnek,
amikor
az
államhatalom egyéneket megvallott, megélt
keresztyén hitükért börtönbe zár, megkínoz
vagy megöl, ahogy ez sok országban
valóság. Az üldöztetés akkor is megvalósul,
ha keresztyének emberek meggyőződésük
miatt elveszítik a munkájukat vagy a
megélhetésüket,
vagy
akár
csak
gyermekeik,
hitük
vagy
szüleik
meggyőződése
miatt
iskoláztatásukban
élnek át hátrányos megkülönböztetést, vagy
egyszerűen csak elüldözik őket lakhelyükről.
De ugyanilyen megítélés alá esik, amikor

keresztyéneknek tilos templomot építeniük,
vagy
magánházban
sem
tarthatnak
szabadon összejövetelt. És ide tartozik az is,
amikor egy keresztyén közösség, gyülekezet
nem, vagy nagyon nehezen jegyeztetheti be
magát, hogy működése törvényes legyen.
Az
OpenDoors
a
keresztyénüldözés
megnyilvánulásának tekinti azt is, amikor
másvallású emberek szeretnének áttérni
keresztyénnek és ebbéli szándékukban oly
mértékben akadályoztatva vannak, hogy
esetenként még családtagjaik is különféle
retorziókkal kell számoljanak.

Az üldöztetés fogalma az UNHCR (United Nations High Commissioner for
Refugees – ENSZ Menekültügyi Főbiztosa) és az EU Tanácsa szerint.
Az UNHCR kézikönyve szerint az „üldözés” kifejezésnek nincs általánosan alkalmazható
meghatározása (51. szakasz). A dokumentum alapja a genfi menekültügyi egyezmény,
„amely szerint az ember életét vagy szabadságát veszélyeztető fenyegetettség, - amely a
faja, vallása, nemzetisége, politikai meggyőződése vagy bizonyos társadalmi csoportba
tartozása miatti fenyegetés, - mindig üldözésnek minősül. Ugyanezen okokból az emberi jogok
egyéb súlyos megsértése is üldöztetést jelent” (uo.). Az OpenDoors által használt értelmezés
tehát az UNHCR nemzetközileg használt meghatározásán alapul, azonban még más emberi
jogi jogsértésekről is tud és azokat vizsgálja.
A pontos meghatározás nehézségei ellenére is egyetértés van abban, hogy az „üldöztetés”
nem csak az életet és a testet fenyegető konkrét veszély esetén áll fenn. A definíció elemei
például, hogy az üldöztetésnek 1) emberektől kell származnia; 2) diszkriminatív; 3) bizonyos
fokú súlyosságú és 4) bizonyos fokú időtartamú. Az EU 2011/95/EU sz. irányelve az üldöztetést
többek között "fizikai vagy pszichológiai erőszakként, beleértve a szexuális erőszak
alkalmazását, jogi, közigazgatási, rendőri és/vagy bírósági intézkedésként” írja le olyan módon,
„amelyek önmagukban diszkriminatívak vagy diszkriminatív módon alkalmazottak", és
„aránytalan vagy diszkriminatív büntetőeljárást vagy büntetést” jelentenek (III. fejezet, 9. cikk).
Végül is az OpenDoors szerint másodlagos, hogy melyik kifejezést használja, mivel a szervezet
elsősorban a keresztyénekkel, mint személyekkel foglalkozik, mint „üldöztetés arcaival”, akiket
hitük miatt üldöznek.

Az emberi jogok megsértése
Az OpenDoors által jelentett esetek azt dokumentálják, hogy a vallásszabadság az egyik
legérzékenyebb és leggyakrabban sértett jog világszerte. Ez az egyik központi és történelmileg
legrégebbi emberi jog. Az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának 18. cikke a következőképpen rendelkezik:

„Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához; ez a jog
magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint
azt a szabadságot, hogy vallását vagy meggyőződését egyedül vagy másokkal közösen
nyilvánosan vagy zártkörűen tanítsa, gyakorolja, imádja és rítus elvégzésével nyilvánítsa ki. "

Az üldözők
Az elmúlt években az OpenDoors azt
tapasztalta, hogy a keresztyénüldözés
gyakran
családon
belül,
vagy
a
szomszédok és a falusi közösségek részéről
valósult meg. Ezt a jelenséget is üldözésként
kell felfogni, mivel az üldözést elszenvedő
szempontjából teljesen mindegy, hogy ki az
üldözés megvalósítója. Ráadásul ezekben
az esetekben egy keresztyénellenes állam
rendszeresen nem avatkozik be - sem
karhatalommal, sem pedig a felelősség
későbbi kivizsgálásával. A nemzetközi jog
szerint minden ilyen esetben is egyértelmű
az államhatalom felelőssége.

(ehető élelmet keres valaki Észak-Koreában)

Keresztyének:
a
üldözött csoport

legnagyobb

Az OpenDoors megállapításai szerint a
keresztyének
messze
a
legnagyobb
csoportot jelentik. Napjainkban több mint
260 millió keresztyén van kitéve rendkívüli
mértékű üldöztetésnek. Az OpenDoors
ehhez a becsléshez saját vizsgálati
eredményeit használta fel elsősorban,
valamint külső forrásokat is figyelembe vett.
Sok országban a keresztyének nemcsak a
vallásszabadság hiányától szenvednek,
hanem számos más alapvető emberi
joguktól is megfosztják őket. Külön meg kell
említeni itt az önkényes letartóztatással
szembeni védelemhez való jogot, a
tisztességes eljáráshoz való jogot, az
igazságszolgáltatáshoz
való
jogot,
a
bíróság előtti egyenlőséget, a családhoz
való jogot, a kisebbségek jogait, a nők
jogait, a gyermekek jogait. A jogvédőknek
és a kínzások betiltásáért küzdőknek
ugyancsak számolniuk kell üldöztetéssel.

A keresztyénség üldözöttségi mutatója – 2020 (World Watch List)
a https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/ alapján

Helyezés Ország

Pontszám Üldöztetés fő oka

Régió

Uralkodó vallás

1.

Észak-Korea

94/100

kommunista elnyomás

Ázsia

ateizmus, népi hiedelmek

2.

Afganisztán

93/100

etnikai ellentétek

Közép-Ázsia

iszlám

3.

Szomália

92/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

4.

Líbia

90/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

5.

Pakisztán

88/100

iszlám elnyomás

Ázsia

iszlám

6.

Eritrea

87/100

keresztyén
felekezeti Afrika
protekcionizmus

iszlám és keresztyén

7.

Szudán

85/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

8.

Jemen

85/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

9.

Irán

85/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

10.

India

83/100

vallási nacionalizmus

Ázsia

hinduizmus

11.

Szíria

82/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

12.

Nigéria

80/100

iszlám elnyomás

Afrika

keresztyénség és iszlám

13.

Szaud-Arábia

79/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

14.

Maldív szigetek

78/100

iszlám elnyomás

Ázsia

iszlám

15.

Irak

76/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

16.

Egyiptom

76/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

17.

Algéria

73/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

18.

Üzbegisztán

73/100

diktatórikus paranoia

Közép-Ázsia

iszlám

19.

Mianmar

73/100

vallási nacionalizmus

Ázsia

buddhizmus

20. Laosz

72/100

kommunista,
posztkommunista
elnyomás

Ázsia

buddhizmus

21.

Vietnam

72/100

kommunista,
posztkommunista
elnyomás

Ázsia

buddhizmus

22. Türkmenisztán

70/100

diktatorikus paranoia

Közép-Ázsia

iszlám

23. Kína

70/100

kommunista,
posztkommunista

Ázsia

konfucianizmus, taoizmus,

elnyomás

kínai buddhizmus

24. Mauritánia

68/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

25. Közép-afrikai
Köztársaság

68/100

iszlám terror,
dzsihádista lázadók

Afrika

keresztyénség

26. Marokkó

66/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

27. Katar

66/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

28. Burkina Faso

66/100

vallási nacionalizmus

Afrika

iszlám

29. Mali

66/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

30. Srí Lanka

65/100

vallási nacionalizmus

Ázsia

buddhizmus

31.

65/100

diktatórikus paranoia

Közép-Ázsia

iszlám

32. Nepál

64/100

vallási nacionalizmus

Ázsia

hinduizmus

33. Jordánia

64/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

34. Tunézia

64/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

35. Kazahsztán

64/100

diktatórikus paranoia

Közép-Ázsia

iszlám

36. Törökország

63/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

37. Brunei

63/100

diktatórikus paranoia

Ázsia

iszlám

38. Banglades

63/100

iszlám elnyomás

Ázsia

iszlám

39. Etiópia

63/100

iszlám terrorizmus

Afrika

keresztyénség

40. Malajzia

62/100

iszlám elnyomás

Ázsia

iszlám

41.

62/100

szervezett bűnözés,
korrupció

LatinAmerika

keresztyénség

42. Omán

62/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

43. Kuwait

62/100

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

44. Kenya

61/100

iszlám terrorizmus

Afrika

keresztyénség

45. Bhután

61/100

vallási nacionalizmus

Ázsia

buddhizmus

46. Oroszország

60/100

diktatórikus paranoia

Európa/Ázsia keresztyénség

47. Egyesült Arab 60/100
Emirátusok

iszlám elnyomás

Közel-Kelet

iszlám

48. Kamerun

60/100

iszlám terrorizmus

Afrika

keresztyénség

49. Indonézia

60/100

iszlám elnyomás

Ázsia

iszlám

50. Niger

60/100

iszlám elnyomás

Afrika

iszlám

Tadzsikisztán

Kolumbia

ÚTMUTATÓ A TÁBLÁZATHOZ
Számítási módszer:
-

100-as pontrendszerben, melyben a következő kategóriákat figyelik: üldöztetés a magánéletben, a családi életben, a
közösségi életben, a civil szférában, egyházi-gyülekezeti életben és figyelnek a konkrét erőszak meglétére.

Színek (az üldöztetés mértéke): extrém súlyos nagyon súlyos súlyos

Lupták György nyugdíjas evangélikus lelkész vagyok. Az utóbbi években Isten a
figyelmemet a világ üldözött keresztyéneire irányította. Mi itt Magyarországon
szabadságban élünk és ki-ki megélheti és megvallhatja a hitét személyesen vagy a
gyülekezet közösségében is – Istennek legyen hála ezért! Éppen emiatt is fontos, hogy
tudjunk azokról a keresztyén testvéreinkről, akik Jézus Krisztusért gyakran saját vagy
szeretteik biztonságát, esetenként még az életüket is kockára teszik. Az OpenDoors
International egyetértésével készítettem ezt a körlevelet. Ebben most első ízben főként
általános információkat gyűjtöttem egybe. De tervezem, hogy a folytatásban majd
arcokat, sorsokat is megismerhetünk. Azt is szeretném, ha napi imádságainkban nem
feledkeznénk meg üldöztetést szenvedő hittestvéreinkről.
Ha kérdése van, itt megtalál: gyorgyluptak@gmail.com. Vagy telefonon: 0620 824 4748.

