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Szíria: Nyílt levél Biden elnökhöz a szankciók eltörléséért
A CSI 2021. január 20-án – beiktatása napján – nyílt levélben kérte az új amerikai elnököt a szíriai lakosságot sújtó 
szankciók eltörlésére. A felhívást több mint 90 egyházi és világi vezető – köztük Fischl Vilmos evangélikus lelkész, MEÖT 
főtitkár; Kocsis Fülöp görög katolikus érsek; Pataky Albert lelkész, egyházelnök, Magyar Pünkösdi Egyház; Veres András 
katolikus püspök, MKPK elnök – írta alá. Bogárdi Szabó István református püspök is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Szíria:

Aleppó vagy 
ami maradt 
belőle. | CSI
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konszenzusát tükrözik abban, hogy a polgári lakosság 
ilyen típusú kollektív büntetése példátlan humanitárius 
katasztrófába sodorja Szíriát.
Tíz évvel ezelőtt Szíria a régió éléskamrája volt. A 
World Food Program (WFP) szerint ma nemcsak az 
éhezés, hanem az éhínség küszöbén áll. Tavaly június-
ban a WFP igazgatója, David Beasley arra figyelmez-
tetett, hogy a teljes szíriai lakosság fele éhesen megy 
lefeküdni, és az ország a „tömeges éhezés” szélén áll. 
Eközben a COVID-19 járvány akadálytalanul tombol az 
országban, amelyet a tíz éve tartó háborúban nagy-
részt elpusztított egészségügyi rendszer nem képes 
megfékezni.
A kilátástalan helyzetben lévő szírek milliói éhesen és 
fázva fognak lefeküdni ma este. Az Egyesült Államok 
által bevezetett egyoldalú kényszerintézkedések to-
vább rontják a szíriai emberek gazdasági helyzetét.
Arra kérjük Önt, Elnök úr, hogy az ENSZ különmegbí-
zott ajánlásának végrehajtásával segítse a szíriaiakat a 
humanitárius válság enyhítésében, amely új destabili-
zálási hullámmal fenyeget a Közel-Keleten és azon túl.
Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok törvényes 
nemzeti érdekeit a Szíria népét kollektíven sújtó gazda-
sági szankciók nélkül is érvényesítheti.
Tisztelettel,

Prof. Dr. Michael Abs, Secretary-General, Middle East Council of Churches 
His Beatitude, Joseph Absi, Melkite Greek Catholic Patriarch of Antioch and of All the 
East, of Alexandria and of Jerusalem 
Abdelmadjid Ait Saadi, Chairman, International Cultural Activities, Algiers
Baron (John) Alderdice, former Speaker, Northern Ireland Assembly, Director, the 
Centre for the Resolution of Intractable Conflict, Oxford
Baron (David) Alton of Liverpool, KCSG, KCMCO, Vice-Chair APPG for International 
Freedom of Religion or Belief
Dr. med. Nabil Antaki, Blue Marists of Aleppo 
His Holiness, Mor Ignatius Aphrem II, Syriac Orthodox Patriarch of Antioch and All 
the East 
Most Revd. Joseph Arnaoutian, Bishop, Armenian Catholic Diocese of Damascus 
Revd. Dr. Andrew Ashdown, Humanitarian Aid Relief Trust, (HART), London 
Most Revd. Antoine Audo, SJ, Chaldean Catholic Bishop of Syria 
Karine Bailly, President, Solidarité Chrétiens d’Orient 
The Hon. Gérard Bapt, former Deputy, National Assembly, Republic of France 
Prof. Dr. Adel Ben Youssef, University of Nice Sophia-Antipolis 
Benjamin Blanchard, General Director, SOS Chrétiens d’Orient, Paris 
Ivana Borsotto, President, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario 
José Bustani, former Ambassador & former Director, Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons 
Rt. Revd. (George) Lord Carey, former Archbishop of Canterbury 
Dr Anas Chebib, President, Collectif pour la Syrie & France-Near East Association 
Dr. med. Selma Cherif, Vice Présidente de l’ATLMST- SIDA, Tunisia 
Norbert Clasen, Publicist, Germany 
Rt. Revd. Christopher Cocksworth, Bishop of Coventry 
Pierre le Corf, Humanitarian Aid Worker, Aleppo 
Baron (Patrick) Cormack of Enville 
Baroness (Caroline) Cox of Queensbury, Founder, Humanitarian Aid and Relief Trust 
(HART) 

The Hon. Pierre Cuipers, Senator, Republic of France 
General Francis Richard Baron Dannatt, GCB, CBC, MC, DL 
Dr. med. Maher Daoud, President, French-Syrian Medical Association
Didier Destremau, former French Ambassador & President, France-Syria Friendship 
Association 
Brig. General (ret) Grégoire Diamantidis, Air Force of the Republic of France 
Dr. John Eibner, International President, Christian Solidarity International (CSI) 
François Ernenwein, President, Confrontations (Association of Christian Intellectu-
als), France 
Jorge M. Dias Ferreira, Main Representative of New Humanity to the United Nations 
Dr. Vilmos Fischl, Secretary-General, Ecumenical Council of Churches of Hungary 
Revd. Fr. Peter Fuchs, Director, CSI-Germany 
Revd. Hans-Martin Gloël, Evangelical Church of Germany (EKD) 
Dr. Joy Gordon, Ignacio Ellacuria, S.J. Chair in Social Ethics, Loyola University-Chicago 
Mezri Haddad, former Ambassador, Republic of Tunisia 
Dr. Salem El-Hamid, President, German-Syrian Society
Prof. Dr. Franz Hamburger, Johannes Gutenberg-University, Mainz
Most Revd. Dr. Gregor Maria Hanke, OSB, Bishop, Diocese of Eichstätt 
Revd. Ernst Herbert, Ecumenical Committee for Religious Liberty, Germany 
Fr. Ziad Hillal, SJ 
Hellmut Hoffmann, former Ambassador, Federal Republic of Germany
Col. Jacques Hogard, Officer of the Legion of Honor & President, EPEE, Paris 
Major General (ret.) John Taylor Holmes, DSO, OBE, MC, former Director of Special 
Forces, British Army 

Tisztelt Elnök Úr,
Ezúton is gratulálunk Önnek az Egyesült Államok 46. 
elnökévé választásához.
Nem szeretnénk időt veszteni, ezért fordulunk Önhöz 
sürgős reagálását kérve a súlyos szíriai humanitárius 
válságra. 
Prof. Alena Douhan, az ENSZ egyoldalú kényszer- 
intézkedésekkel foglalkozó különleges megbízottja, 
december végén kérte az Egyesült Államokat, hogy 
szüntesse meg a gazdasági szankciók összetett háló-
ját, amely súlyos károkat okoz Szíria népének.
A különleges megbízott kijelentette, hogy az Egyesült 
Államok szankciói „sértik a szíriai emberek emberi jo-
gait”, és „súlyosbítják a szíriai, amúgy is súlyos huma-
nitárius helyzetet, különösen a COVID-19 világjárvány 
során”, blokkolva a Szíria egészségügyi és gazdasági 
rendszerének működéséhez szükséges segítséget, 
kereskedelmet és beruházásokat.
A különmegbízott megállapításai a humanitárius se-
gítségnyújtás és az emberi jogi szervezetek növekvő 

Mr. Imran Khan
Prime Minister of Pakistan
Prime Minister’s Secretariat
Islamabad
Pakistan
 
Dear Mr. Prime Minister
In Pakistan, thousands of girls from religious minorities are victims of abduction, forced 
marriage and Islamization. Their «husbands» are in violation of the law preventing child 
marriage. The police and judges often take the side of the kidnappers despite being presented 
with forged marriage and birth certificates.
We call on you to take comprehensive legal and political measures to stop the forced 
conversion and marriage of girls from religious minorities throughout Pakistan.
Yours sincerely

Pakisztán vallási kisebbségeihez tartozó lányok ezreit rabolják el, kényszerítik házasságra és 
iszlámra. „Férjük” megsérti a gyermekházasságot tiltó törvényt. A rendőrség és a bírák gyakran 
az emberrablók oldalán állnak, annak ellenére, hogy hamis házassági és születési anyakönyvi 
kivonatot mutatnak be nekik.
Felszólítjuk Önt, tegyen átfogó jogi és politikai lépéseket Pakisztánban a vallási kisebbségekhez 
tartozó lányok erőszakos áttérítésének és kényszerházasságának megakadályozására.

Hely, keltezés                                          Aláírás

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Most Revd. Vitus Huonder, former Bishop of Chur 
Dr. Erica Hunter, Senior Lecturer, SOAS, University of London 
Lord (Raymond) Hylton of Hylton, ARICS, DL 
Most Revd. Jean-Clement Jeanbart, Melkite Greek Catholic Archbishop of Aleppo
Professor Emeritus, Edmond Jouve, University of Paris 
Baron (Frank) Judd, former Minister for Overseas Development 
The Hon. Christianne Kammerman, former Senator, Republic of France 
Mohamed Karboul, former Ambassador, Tunisia 
Dr. Sabine Kebir, weltnetz.tv, Berlin 
Dr. Ridha Kechrid, former Minister of Health & former Ambassador, Republic of 
Tunisia 
Dr Makram Khoury-Machool, Director, European Center for the Study of Extrem-
ism, Cambridge 
Fr. Benedict Kiely, Founder, Nasorean.org 
Most Revd. Fülöp Kocsis, Archbishop, Greek Catholic Diocese of Hajdudorog 
Paul Kurt, Chairman, International Society of Oriental Christians (IGOC) 
Prof. Joshua Landis, Director of Center for Middle East Studies, University of 
Oklahoma 
Rt. Revd. Michael Langrish, former Bishop of Exeter 
Revd. Fr Hervé Legrand, OP, Vice-President, Confrontations (Association of French 
Christian Intellectuals) 
Prof. Dr. med. Karl Lehner, Rosenheim 
Daniel Lillis, MA, KHS, Director, Lillis International Government Relations Consultancy, 
London 
Ricardo Loy Madera, Secretary General, Manos Unidas, Madrid 
Ahmed Manai, President, Tunisian Institute for International Relations 
Mouna Mansour, President, Coeurs sans Frontières 
The Hon. Thierry Mariani, Member of European Parliament 
The Hon. Philippe Marini, Mayor of Compiègne & former Senator, France 
Kenneth Charles McDonald, President, Marist International Solidarity Foundation 
(FMSI) 

Charles de Meyer, President of SOS Chretiens d’Orient 
Clemens Count von Mirbach-Harff, Secretary-General, Malteser International 
Rt. Revd. Michael Nazir-Ali, former Bishop of Rochester, President, Oxford Centre for 
Training and Research Development (OXTRAD)
Revd. Ibrahim Nseir, Presbyterian Church, Aleppo
Peter Oborne, Journalist and Broadcaster, London
Clara Pardo, President of Manos Unidas, Madrid
Françoise Parmentier, President, Actenscène, Paris
Revd. Albert Pataky, President, Pentecostal Church of Hungary
Very Revd. Mario Alexis Portella, J.D., J.C.D., Chancellor, Archdiocese of Florence
Revd. Fr. Timothy Radcliffe, OP, former Master of the Order of Preachers
Michel Raimbaud, former Ambassador, Republic of France
General David John Baron Ramsbotham, GCB, CBE
Col. François Richard, Founder and Chairman, CPP, Ar-Bed Conseil
Dr. med. Antoine Salloum, President, Soins Pour Tous, Paris
Most Revd. Dr. Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of Astana
Revd. Prof. Dr. Michael Schneider, SJ, St. Georgen-College, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hans Otto Seitschek, Ludwig-Maximilians-University, Munich
Revd. Haroutune Selimian, President, Armenian Evangelical Church in Syria
Most Revd. András Veres, Bishop of Győr, President of the Hungarian Bishop’s 
Conference
Prof. Dr. Michel Veuthey, Associate Professor of International law, Webster University, 
Geneva
Dr. Audrey Wells, Hon Research Associate, Royal Hollow College, University of 
London
Admiral (ret.) Alan William Baron West of Spithead, GCB, DSC, PC, former First Sea 
Lord and Chief of Naval Staff, Royal Navy
Rt. Revd. Dr. (Rowan) Lord Williams, former Archbishop of Canterbury
The Hon. Jean-Pierre Vial, Former Senator, Republic of France
His Beatitude, Ignatius Youssef III Younan, Syriac Catholic Patriarch of Antioch and 
All the East
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Kedves Támogatónk!
Dr. John Eibner, a CSI nemzetközi elnöke kérte Biden elnököt a Szíriát sújtó szankciók eltörlésére. Az alábbiakban teljes terjedel-
mében közöljük a levelet:

Tisztelt Elnök Úr!
Kérem, engedje meg, hogy én is csatlakozzam azokhoz, akik a világ minden tájáról gratuláltak Önnek az Egyesült Államok 46. 
elnökévé választása alkalmából. Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy átnyújtsam Önnek azt a nyílt levelet, amelyben kérjük 
az Egyesült Államokat a Szíria elleni gazdasági szankciók megszüntetésére, amelyek elnyomorítják, megölik, hontalanná teszik, 
és lelkileg megbetegítik a szíriai polgárokat.
A nyílt levelet több mint 90 – nemzetközileg elismert – vezető írta alá, akik a vallási, diplomáciai, törvényhozási, katonai, tudo-
mányos, emberi jogi és / vagy humanitárius szervezetek kiválóságai. Középpontban azok a szír keresztény vezetők állnak, akik 
akkor is kitartanak nyájuk mellett, amikor az ENSZ Élelmezési Világprogramja szerint hazájukban nem csupán éhínség, hanem 
éhhalál fenyeget.
Az aláírók és választóik egyre inkább tudatában vannak a szíriai civileket sújtó egyoldalú kényszerintézkedések által okozott 
károknak, amelyek Szíria határain túl is destabilizálhatják a régiót.
A nyílt levél támogatja az ENSZ egyoldalú kényszerintézkedésekkel foglalkozó különleges megbízottjának 2020. december 29-i 
jelentését. Bízom benne, hogy kormánya teljes mértékben együttműködik a különmegbízottal, hogy az USA Szíria elleni szankciói 
megfeleljenek a nemzetközi humanitárius és emberi jogi törvények betűjének és szellemének.
Levelemet abban a tudatban küldöm Önnek, hogy az amerikai gazdasági szankciók nem kizárólagos okai a szíriai emberek 
szenvedéseinek. Reméljük és imádkozunk érte, hogy Elnök Úr megtalálja a módját, hogy az Egyesült Államok törvényes nemzeti 
érdekeit a Szíria népét kollektíven sújtó szankciók nélkül is érvényesíthesse a Közel-Keleten.
Tisztelettel:

1 | 2 | 3 Vietnam
A helyi hatóságok évtizedek óta zaklatják a hmong és montagnard keresztényeket 
a középső és északi hegyvidékeken. Megtagadják a keresztényektől személyi iga-
zolvány kiadását. A legsúlyosabb azonban, hogy keresztények ezreit üldözték el Vi-
etnam más régióiba. 2020 januárjában Lam Dong tartomány kormánya bejelentette, 
hogy 521 hmong keresztényt, akiket egykoron szülőhelyükről elűztek, visszatelepíte-
nek. Ez 3,3 millió dollárba került, amit főleg az infrastruktúra kiépítésére költöttek.

4 | 5 Pakisztán
Sawan Masih keresztényt 2013-ban istenkáromlással vádolták, és egy évvel 
később halálra ítélték. Hét év börtön után a felsőbíróság 2020. október 6-án felmen-
tette minden vádpontban, és elrendelte azonnali szabadon bocsátását. Ügyvédje 
hangsúlyozta: az állítólagos istenkáromlás és a rendőrségen tett bejelentés között 
34 órás késés volt, sőt a vádat megerősítő tanúk ellentmondó nyilatkozatokat tettek. 
Masih állítólagos muszlim barátjának hamis vádja pusztító következményekkel járt: 
300 fős muszlim csőcselék támadta meg Lahore városában a Joseph Colony túlnyo-
mórészt keresztény negyedet. Több mint 150 házat felgyújtottak. A videofelvételek 
ellenére mind a 115 gyanúsítottat felmentették „bizonyíték hiánya” miatt. 

6 | 7 | 8 Nigéria
Katsina államban (Észak-Nigéria) feltételezés szerint fulani iszlamisták elrabolták a 
Hasszán és Husszaina Garba keresztény ikreket. Az emberrablók rálőttek az 
apjukra, Ibrahimra, aki súlyosan megsérült. Az utóbbi években drámaian megnőtt 
az emberrablások száma Katsinában és Nigéria más régióiban. A helybéli Charles 
Yahaya ezt mondta az esetről: „Sajnos hazánkban gyakori, hogy keresztény lá-
nyokat rabolnak el, iszlámra kényszerítik és erőszakkal megházasítják őket.” A fulani 
törzs széles körben elterjedt Nigériában és a Száhel övezet környező országaiban. 
A legtöbb fulaninak nincsenek szélsőséges vallási nézetei. De a radikalizálódott 
kemény mag szemmel láthatóan megrémiszti a lakosságot. 

9 | 10 Niger/ Mali / Olaszország
Pier Luigi Maccalli katolikus misszionáriust 2020. október 6-án szabadon en-
gedték Maliban három másik társával együtt. Az atyát 2018. szeptember 17-én éjjel 
rabolták el Bamoanga plébániájáról, 125 kilométerre Niger fővárosától, Niameytól. 
Az emberrablókról azt hitték, hogy fulani iszlámisták. Maccalliról kétéves fogsága 
alatt egy homályos videón kívül csak pár életjel érkezett. A pap visszatért szülőfalu-
jába, Madignanoba (Olaszország). Beatrice Stöckli svájci misszionárius négy 
évvel ezelőtti elrablása azonban tragikusan végződött: az iszlámisták 2020. október 
elején meggyilkolták Maliban. 

11 | 12 | 13 Uganda
Az egykori Sulaiman Pulisi imám három évvel ezelőtt találta meg keresz-
tény hitét. Ez nem tetszett néhány muzulmánnak a nyugat-ugandai faluban. 2018 
júliusában az akkor 13 éves lányát és 11 éves fiát az iszlámista Sania Muham-
mad eladta Abdullah muszlim gyógyítónak. A fiúról a mai napig nincs hír. Úgy 
gondolják, hogy Abdullah környezete ölte meg. A lányt feleségül kényszerítették 
Abdullahhoz. Egy nap, amikor bevásárolni ment, a boltos megkérdezte tőle, honnan 
származik. A nő elmondta neki, kik a szülei és hogy került ide. 2020. szeptember 
16-án a riasztott rendőrök szabadon engedhették a lányt, Saniat és Abdullaht pedig 
letartóztatták. Ugandában körülbelül hárommillió „gyógyító” van. 

14 | 15 | 16 Irán
Az iszlámról kereszténységre tért Sam Khosravi és Maryam Falahi házas-
pár 2019 februárjában örökbe fogadta az akkor 3 hónapos csecsemőt, Lydiát egy 
árvaházból. Később mindkettőjüket letartóztatták. 2020 júniusában Samet egy év 
börtönre és két év száműzetésre ítélték, míg Maryam pénzbírságot kapott, és egész 
életére eltiltották ápolói munkájától. Busher bírósága semmissé nyilvánította az 

örökbefogadást. Áttért keresztényként a szülők alkalmatlanok arra, hogy az iráni tör-
vények értelmében muzulmán gyermeket fogadjanak örökbe. A bíró elismerte, hogy 
Sam és Maryam szeretetteljesen vigyáztak Lydiára. Ráadásul gyenge egészsége 
miatt a lánynak aligha lesz más örökbefogadója. A bíróság mégis az örökbefogadás 
ellen döntött, amelyet a fellebbviteli bíróság is helybenhagyott, bár a házaspár 
ügyvédje két magasrangú muszlim pap fatvájára hivatkozott, amelyek megengedik 
az örökbefogadást. 

17 | 18 | 19 Örményország / Azerbajdzsán
Imádkozzunk Hegyi Karabah régió örmény keresztényeiért. 2020. szeptember 27-én 
az azerbajdzsáni és a török erők megtörték a több mint 25 éves tűzszünetet. Lako-
sok ezreinek kellett elhagyniuk otthonaikat, és sötét pincékben kerestek menedéket. 
Éhségtől, gyógyszerhiánytól és az egyre dermesztőbb téli hidegtől szenvednek. A 
CSI étellel, meleg téli ruhával, fűtőolajjal és sürgősségi menedékházakkal támogatja 
a fenyegetett keresztényeket. Hegyi Karabah lakosságának csaknem fele – mintegy 
70 ezer ember – menekült Örményországba. 

20 | 21 | 22 Irán
Az állami megfélemlítés ellenére Victor Bet-Tamraz lelkész és felesége, 
Shamiram Isszavi szilárdan kitartott az iráni tartózkodás mellett. De most túl 
nagy lett rajtuk a nyomás: a házaspár fellebbezését a többéves börtön ellen eluta-
sították. Pár órával azelőtt, hogy Shamiramnak be kellett volna vonulnia a börtönbe, 
2020. augusztus közepén elmenekültek Iránból. Lányuk, Dabrina Schwan 
elmondta a CSI-nek, hogy szülei jól vannak. Biztonsági okokból nem hozza nyilvá-
nosságra tartózkodási helyüket. A házaspár külföldön folytatja a jogi csatát. Dabrina 
hozzátette: szülei mindenképp visszatérnek Iránba, ha az igazságtalan börtönbünte-
tést visszavonják. 

23 | 24 India

2020. július 21-én Badaguda faluban (Odisha szövetségi állam) mintegy 100 ani-
mista botokkal és deszkákkal támadt rá a keresztényekre. A nőket és a gyerekeket 
sem kímélték. Chachiri Muduli (75 éves) fejét eltalálta egy kő, és ha nem kerül 
azonnal kórházba, megvakult volna. Az utóbbi időben a helyi animisták gyakorlatilag 
naponta ütlegelik a mindössze 60 keresztény falubelit, mert „imáikkal elűzik az 
isteneiket”. A rendőrség alig avatkozik közbe, sőt augusztusban a keresztényeket 
fenyegették meg letartóztatással, ha „imáikkal továbbra is megzavarják a település 
békéjét”.

25 | 26 Eritrea
Adjunk hálát Istennek, hogy több mint 20 evangéliumi és pünkösdi keresztény 
elhagyhatta a börtönt. Szabadon bocsátásuk oka valószínűleg a koronavírustól 
való félelem. Az eritreai kormány csak az ortodox, a katolikus, az evangélikus és a 
szunnita iszlám vallást ismeri el. A többi felekezet nem tarthat nyilvános imát, sem 
gyűléseket. Az Afrika szarván található országban több ezer ember ülhet börtönben 
vallási meggyőződése miatt. Eritrea a világ egyik legkeményebb diktatúrája.

27 | 28 Szíria
2020. július végén több mint húsz, főleg ar-Rastanból származó muszlim tinédzser 
pár órára elfelejthette a kimerítő hétköznapokat. Iszkander, a CSI helyi partnere 
az Orontész folyó gátjához vitte őket egy kis uzsonnára. A nyugodt, békés, festői 
környezet kitűnő alkalmat kínált a gyerekeknek a játékos kikapcsolódásra. „Több 
mint öt éve ez az első ilyen kirándulásunk. Mindenkinek csillogott a szeme az 
örömtől. A szülők hálálkodva köszönték meg a csodás élményt” – mesélte Iszkander. 
Ar-Rastan mintegy 20 km-re fekszik Homsztól. A háború idején a lázadók többször 
bevették, míg a kormánycsapatok 2018. május végén visszafoglalták. A CSI 2020. 
március végén szabadidő programot szervezett az ottani gyerekeknek, hogy meg-
szabaduljanak a háború okozta traumától.

Arzoo Raja tinédzser lányt 2020. október 13-án ra-
bolták el a 20 milliós Karacsiban lévő Railway Colony 
otthonából (Dél-Pakisztán), nem sokkal azután, hogy 
szülei elmentek munkába. Ali Azhar (44) emberrabló 
arra kényszerítette, hogy térjen iszlámra és legyen 
a felesége. Miután a szülők vádat emeltek, Ali azzal 
védekezett, hogy Arzoot 18 évesnek hitte, és a lány 
önként tért át az iszlámra és lett a felesége.
Az Arzoo-ügy a közösségi médiában vált ismertté, és 
hatalmas felháborodást keltett a pakisztáni társada-
lomban. Elsősorban a keresztények, de muszlimok 
is felszólaltak az emberrablás ellen. A Facebookon 
külön oldalt hoztak létre, ahol sok pakisztáni nyilvá-
nította ki szolidaritását. A Pakisztáni Tanárok Kisebb-
ségi Szövetsége (PTMA), a CSI partnerszervezete, 
anyagilag is támogatta a családot, mivel az apa 
elvesztette sofőrállását, mert lánya ügyével kellett 
foglalkoznia. A CSI jogsegélyt nyújtott Ali Azhar bíró-
ság elé állításához.

Pakisztán: Elrabolva és házasságra kényszerítve
A 13 éves keresztény Arzoot egy nála 30 évvel idősebb muszlim férfi elrabolta és erőszakkal 
feleségül vette. A lányt bírósági határozatra egy nőknek fenntartott állami otthonban helyez-
ték el. A CSI helyi partnere követeli, hogy emeljék föl a lányok házasságkötési korhatárát.

Pakisztáni Iszlám Köztársaság 
Nagykövetség
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A fiatal lány a bírósági döntés után visszanyerte 
szabadságát, és egy üldözött nők számára létesített 
biztonságos helyre menekítették. Anjum Paul azon 
dolgozik, hogy Arzoo minél hamarabb visszatérhes-
sen szüleihez.
A probléma gyökerét kell kezelni
Sajnos sok Arzoo létezik: kiskorú keresztény és 
hindu lányok, akik Pakisztán vallási kisebbségeihez 
tartoznak, és túl gyakran esnek áldozatul kényszer 
iszlámizációnak és -házasságnak. Olyan esetekről 
beszélünk, amelyekről semmit sem lehet hallani, 
olyan lányokról, akiknek a szülei túl szegények 
ahhoz, hogy vádat emelhessenek, vagy akik fe-
nyegetés és megvesztegetés hatására gyorsan 
visszavonják a vádakat. Az érintett lányok kínzóik 
karmai között élnek anélkül, hogy bárki tudna róluk. 
Aggasztó ütemben növekszik az emberrablások és 
a kényszerű áttérések száma. A kormány azonban 
keveset tesz. A korrupt rendőrök és politikusok túl 
gyakran részesei a mesterkedéseknek.
A problémát a gyökerénél kell kezelni, ezt szorgal-
mazza Anjum Paul, a CSI projektpartnere. A lányok-
nak több jogra és védelemre van szükségük. Ha a 
házasságkötés minimális életkora 18 évre emelke-
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dik, a lányokat nagyobb valószínűséggel védik meg 
a gyermekmunkától, és megfelelő iskolai végzett-
séggel rendelkezhetnek. Jelenleg a házasodás alsó 
határa Pakisztánban lányoknál 16, fiúknál 18 év.
2019-ben a szenátus törvényt fogadott el, amely tiltja 
a 18 év alatti lányok házasságát. De a végrehajtást 
a parlament leállította. A kormány néhány tagja, akik 
szorosan kötődnek a Vallásügyi Minisztériumhoz, el-
lenezte a törvényt, mert szerintük nincs összhangban 
az iszlám ideológiával és a saríával.
Muszlimok is támogatják a gyermekek jogait 
Anjum Paul új kampányt indít a törvény parlamenti 
szintű elfogadásáért. A figyelemfelkeltő munka a 
„Gyermekjogok és nemek közötti egyenlőség” címet 
viseli. Több találkozókra került sor már emberi jogi 
aktivistákkal és parlamenti képviselőkkel.
Anjum Paul szándékosan olyan muszlim politikusok-
kal dolgozik, akik törődnek a gyermekek jogaival. „Ez 
az egyetlen lehetőség – mondja –, hogy elfogadtas-

suk az új törvényt. Csodálatos, hogy sok muszlim 
képviselő velünk együtt kampányol az ügy érdeké-
ben.” A muszlim Farah Agha Pandzsáb tartomány 
Nagytanácsának tagja. Lelkesen támogatja a kezde-
ményezést: „A gyermekházasságokat le kell állítani! 
Támogatom a kampányt egy törvénytervezet előké-
szítésével és a parlament elé terjesztésével.”
A pakisztáni média is beszáll
Az égetően fontos témát a társadalom rádió- és 
televízióinterjúkból ismeri meg. Akadnak ismert 
újságírók, akik fölkarolják az ügyet, és tekintélyes la-
pokban számolnak be róla. A kiskorú lányok védelme 
még hosszú utat igényel, de Anjum Paul és csapata 
nem adja föl. Anjum azt mondja: „Van egy álmom, 
hogy egy napon minden lány, akit házasságra kény-
szerítettek, visszatérhet szüleihez.”
Követeld a pakisztáni miniszterelnöktől, hogy 
vessen véget a kényszerházasság és az erősza-
kos iszlámizáció intézményének.

Köszönjük, hogy segítesz megmenteni a szíriai keresztényeket!
 •  15.000.-Ft – Élelmiszersegélyre és meleg takaróra.
 • 30.000.-Ft – Egy menekültcsalád havi túlélésére. 
 • 45.000.-Ft – Gyógyszerekre és kórházi ellátásra.

Hasszán és 
Husszaina 
Garba

Sam Khosravi 
és Maryam 
Falahi


