
Nyilatkozat a menekültválság kezeléséről 

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és 
befogadtatok.” (Máté 25,35) 

Az Egyházak Világtanácsának (EVT) Végrehajtó Bizottsága mély aggodalmát fejezi ki a 
világszerte egyre növekvő számú ember életéért, akik erőszak, elnyomás, vagy gazdasági 
nélkülözés elől menekülve kétséges kimenetelű és veszélyes utakra vállalkoznak. A fokozódó 
nemzetközi problémát, amely a különböző helyzetekben eltérő formát ölt és válaszreakciókat vált 
ki, az utóbbi időben tragikusan példázza a Földközi-tengeren keresztül Európába tartó, valamint 
az Andamán-tengert átszelő rohingyák és bangladesi migránsok és menekültek között soha 
korábban nem látott halálesetek száma. A Líbiában az úgynevezett „Iszlám Állam” által 
meggyilkolt etióp keresztény vendégmunkások, vagy a Dél-Afrikában a migránsok ellen 
megnyilvánuló idegengyűlölet ugyancsak rávilágítanak azoknak az embereknek rendkívül 
kiszolgáltatott helyzetére, akik biztonságot és jobb életet keresve elhagyják otthonaikat. 

Az EVT elfogadja és tiszteletben tartja a szuverén államok jogát arra, hogy határaik védelmének 
érdekében lépéseket tegyenek, és hogy meghatározzák a belépés és tartózkodás szabályait, és 
elismeri az irreguláris migránsok növekvő száma által okozott problémákat. Ugyanakkor 
elvárjuk, hogy minden állam tiszteletben tartsa a nemzetközi egyezmények szövegéből és 
eszmeiségéből fakadó kötelezettségeit, különös tekintettel az emberi jogokra és a menekültügyi 
törvényekre. Legálisan és erkölcsileg is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bármely állam 
figyelmen kívül hagyja, vagy más országokba „szervezze ki” az emberi életek megmentésére és 
védelmére irányuló kötelezettségét. 

A nemzetközi közösség minden tagjának erkölcsi és jogi kötelessége megmenteni azokat, 
akiknek az élete a tengeren vagy szárazföldön veszélybe kerül, függetlenül származásuktól vagy 
társadalmi helyzetüktől. Elismerjük és értékeljük a vízen menekülőket segítő tengerjáró hajók 
erőfeszítéseit. Üdvözöljük az Európai Unió törekvéseit arra, hogy megtriplázzák a „Triton” és 
„Poseidon” műveletekre fordítható forrásokat a Földközi-tengeren; de a kutatást és mentést kell a 
műveletek legfőbb prioritásaként megfogalmazni. Hasonlóképp, a Dél-kelet Ázsiai országok 
kormányainak is gondoskodniuk kell vészhelyzetbe sodródott emberek megmentéséről szárazon 
és vízen, semmint hogy életük kockáztatására kényszerítsék őket. 

Európa kapcsán tisztában vagyunk az Európai Unión belüli legális migráció mértékéből adódó 
aggodalmakkal. Bárhogy kezeljék is azonban ezt a kérdést, aznem történhet a menekültek és más 
emberek kárára, akik szélsőséges szükséghelyzetből menekülnek. Érzékeljük, hogy az egyre 
növekvő számú irreguláris migráns és menekült befogadásának felelőssége jelenleg leginkább 
Olaszországra és Görögországra hárul, és egyértelmű, hogy a felelősség igazságosabb elosztása 
az EU-n belül erkölcsileg kívánatos és gyakorlati szempontból elengedhetetlen. Ezért üdvözöljük 
azokat a javaslatokat, amelyek a felelősség EU-n belüli igazságosabb elosztásra irányulnak és 
hisszük, hogy az EU tagállamainak is támogatniuk kellene azokat. Az elosztási folyamatokban 



ugyanakkor a menekültek indítékait és elképzeléseit is figyelembe kell venni letelepítésük 
helyének kijelölésében. 

Az emberek kiszolgáltatottságát és kétségbeesését kihasználó embercsempészek és 
emberkereskedők bűntetteinek feltétlenül véget kell vetni. Aggodalommal vesszük ugyanakkor 
tudomásul az EU tervezett csempészellenes stratégiáját, amelynek része a „7. fejezet”, az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának katonai erő bevetésére feljogosító határozata. A legális migráció 
szélesebb lehetőségeinek hiányában az embercsempészet virágzik, és a tevékenységük 
megakadályozására bevetett katonai erő azzal fenyeget, hogy még nagyobb veszélybe sodorhatja 
az irreguláris migránsokat és menekülteket. Továbbá, a fegyveres erők bevetéséhez szükség van 
egy egyértelműen megfogalmazott politikai végcélra. Aggódunk amiatt is, hogy ha líbiai 
területen, tengeren és szárazföldön kerül sor katonai bevetésre, az tovább destabilizálja az 
egyébként is rendkívül bizonytalan helyzetet.  

Aggodalommal észleljük, hogy az érintett államok és térségek ideiglenes intézkedései a tünetre, 
az irreguláris migránsok érkezésére reagálnak és nem a migráció alapvető okát kezelik. Az 
országukat elhagyó népesség mozgatórugója az erőszak, elnyomás, vagy a gazdasági nélkülözés, 
amivel szemben az emberek inkább a kétségbeesett utazást választják, ami könnyen az életükbe 
kerülhet. Emiatt a kihívás átfogó és valódi kezelésének határozott és hosszú távú nemzetközi 
fellépést kell magába foglalnia, hogy megoldást találjon a konfliktusra, véget vessen az 
elnyomásnak és megszűntesse a mélyszegénységet, ami távozásra kényszeríti az embereket. 

Megkérdőjelezzük a „zárt ajtók”- és „erődítmény”-mentalitás logikáját, mind Európában, mind 
Dél-kelet Ázsiában, mind Ausztráliában, és bárhol máshol a világon. A migráció minden korra és 
társadalomra jellemző jelenség. Egy olyan világ, amelyik megengedi az áruk és tőke szabad 
mozgását a világban, de ugyanezt megtagadja az emberektől, saját emberségének elvesztését 
kockáztatja. El kell ismerni mindazt, amivel a migránsok és menekültek hozzájárultak azon 
országok társadalmainak, gazdaságának és kultúrájának fejlődéséhez, amelyben átmenetileg, 
vagy állandó jelleggel letelepedtek. Az a stratégia, ami a határok lezárására és az „idegenek” 
távoltartására összpontosít végeredményben nem csak hatástalan, hanem valamennyi érintett 
számára káros – leszámítva az embercsempészeket, akik minden „zárt ajtó” közelében komoly 
haszonra tesznek szert. 

A fentiek alapján az Egyházak Világtanácsának Végrehajtó Bizottsága: 

- nyomatékkal felszólít valamennyi államot, hogy nagyvonalú, emberséges, biztonságos és 
elérhető eljárásokat alakítsanak ki az országaikba és országaikból irányuló legális migráció 
számára, és tegyenek lépéseket az ellen, hogy a menekültek kiszolgáltatott helyzetét bárhol a 
világon kihasználhassák. 

- felkéri a kormányokat, hogy teljesítsék erkölcsi és jogi kötelezettségeik arra vonatkozóan, hogy 
megmentsék és megvédjék a tengeren vagy szárazföldön érkező menekülteket, és kerüljenek 



minden olyan lépést, amelyek tovább rontanak helyzetükön. Tisztelettel és emberi méltósághoz 
illően kell fogadni őket és gondoskodni róluk, függetlenül származásuktól vagy jogi státuszuktól. 

- felkéri az EU-tagállamokat, hogy támogassák az egyre nagyobb létszámú irreguláris migráns és 
menekült csoportok fogadásából fakadó terhek igazságos elosztását. 

- felkéri a nemzetközi közösség tagjait és a kormányokat, hogy álljanak ki egy határozottabb és 
hatékonyabb hosszú távú nemzetközi akció mellett a konfliktusok megoldása érdekében, ami 
megszünteti a népmozgást kiváltó elnyomást ésszélsőséges szegénységet. 

- arra buzdítja az Egyházak Világtanácsának tagegyházait és ökumenikus partnereit, hogy a 
jóakaratú emberekkel közösen munkálják az „idegenekkel”, a szükséget szenvedő és 
kiszolgáltatott szomszédjainkkal szembeni nyitottabb és befogadó hozzáállást, és segítsék elő a 
menekültek és migránsok befogadását és a róluk való gondoskodást, amely tiszteletben tartja 
Isten adta emberi méltóságukat. 

EVT KB, Örményország, 2015. június 12. 

 

MRE Külügyi Iroda 
Fordította: Kara Melinda 
Forrás: www.oikoumene.org 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/etchmiadzin-june-2015/statement-on-responses-to-migrant-crises-doc-no-29-rev

