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Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Pakisztán:
Érkezik a
korona
segély.
| zvg

Szíria: „Imádkozzatok értünk!”

Marie-Rose nővér visszatekint életére és a sok éve tartó polgárháborúra. Minden keserűség ellenére
van remény: a gyermekekkel való munka megváltoztathatja a társadalmat. A nővér köszönetet mond
minden támogatásért: „Nagyon megérint az, amit értünk tesztek.”

„Vajon örökre az a sorsunk itt a Közel-Keleten,
hogy egyik konfliktustól a másikig éljünk?” – kérdezi Marie-Rose nővér tűnődve, miközben a nap
épp lebukik a láthatáron. Az apáca nemrég érkezett
Libanonba, hogy a CSI munkatársával találkozzon.
Az ország ismét egy válság közepén van. A találkozó helyszíne a Bejrút melletti „Libanoni Szűzanya”
zarándokhely (Harissa település, Keserwan körzet),
csodálatosan békés kilátással a Földközi-tengerre.

meg maguknak, hogy fizessenek a katonai szolgálat alóli mentességért, vagy fiaikat külföldre küldjék,
mint mások.
„Időnként összefacsarodik a szívem” – mondja
Marie-Rose nővér, és mesél a temetési menetekről, meg a falakat beborító elesett katonák portréiról. „Hogy miért? Hát a semmiért és újra csak a
semmiért. Ez egy értelmetlen háború.”

Háborúban is a gyerekekért

A gyerekek számára az iskola melletti központ az
egyetlen alkalom, hogy kijussanak az otthonukból.
Néhányan szabadidejüket töltik itt, mások iskolai
oktatást kapnak. „Fontos számunkra, hogy erősítsük az önbizalmukat.” A gyermekek itt elért fejlődése nem marad észrevétlenül. Időnként meglepett
tanárok jönnek a központba, hogy megnézhessék,
miként lehetséges ilyen sokat kihozni a menekültgyerekekből.
Marie-Rose nővér és csapata együttműködik a

„Nagyon jó, hogy egy ilyen helyen tölthetem föl
az akkumulátoraimat” – mondja mosolyogva
Marie-Rose nővér. A „Jézus és Mária szent szíve
nővérei” rend tagja, és a CSI szíriai projektjét vezeti
2013-as indulása óta. Bár már 60 éves, az elkötelezett nővér ritkán talál időt, hogy kis szünetet
tartson: A gyülekezet sokrétű és felelősségteljes
feladatai mellett humanitárius segélyprogramokat
vezet Tartusban, a szíriai mediterrán városban.
„Anyám mindig azt mondta nekem: »Isten kinyithat sok ajtót előtted, bárhová mész« – emlékszik
vissza az apáca. – Amikor beléptem a rendbe,
álmomban sem gondoltam volna, hogy egy napon
majd vezető leszek, és ennyi ember számára tudok
majd ilyen fontos munkát végezni. Csak dicséretet
és köszönetet mondhatok.”
Arca sugárzik, amikor néhány képet mutat „gyermekeiről”. A központ, amelyet Tartusban támogat a
CSI, 250–300, 6–14 év közötti gyermeket gondoz.
Vannak köztük különböző felekezetű keresztények,
alaviták, drúzok, és szunnita muszlimok.

A falakat beborítják az elesett katonák portréi
„Kezdetben főleg az Aleppóból, Idlíbből és
Homszból menekült gyermekekkel dolgoztunk –
írta a nővér a CSI-nek. – Aztán rájöttünk, hogy
Tartus körül sok nagyon szegény alavita falu található. Most ezeknek a falvaknak a gyermekei is
eljönnek hozzánk a központba.”
Ezek az alavita falvak súlyos árat fizettek a háborúért: a legtöbb családnak legalább egy fia van a
hadseregben, és közülük sokan vesztették életüket
a harcokban. Ezek a családok nem engedhetik

Az önbizalom erősítése

gyermekek szüleivel. Többségben vannak az
anyák. „Nemrég egy édesapa jött el az egyik
találkozóra; olyan boldog voltam!” A férfiak gyakran távol maradnak. Néhányan meghaltak, mások
elhagyták a családjukat, megint mások harcolnak
az értelmetlen háború egyik vagy másik oldalán.
Azok a férfiak pedig, akik még itt vannak, gyakran
éjjel-nappal dolgoznak.

Terjeszti a reményt

„A nők kezdetben nagyon távolságtartók voltak, ám
az idő múlásával megváltoztak, akárcsak a gyerekeik. Megtanulják megosztani, amit átélnek.”
Marie-Rose nővér meg van győződve arról, hogy a
gyermekek, és családjaik révén segítheti az egész
társadalmat a remény visszaszerzésében, hogy
úrrá legyenek a megpróbáltatásokkal teli szíriai
mindennapokon.
A nővér hálás, hogy a már kilenc éve tomboló
háború ellenére is érkezik a segítség. „Nagyon
megérint mindaz, amit értünk tesznek – mondja. –
De kérem, hogy imádkozzatok értünk, mert nagy
szükségünk van rátok.”

Keresztények a harcok szabdalta Idlíb kormányzóságban

A találkozón Marie-Rose nővér megindultan beszélt a háború sújtotta Idlíbről. Az ENSZ szerint 2019. december óta csaknem egymillió ember menekült el a kormányzóságból, többségében nők és gyermekek. A háború kezdete, 2011 óta ez a
legnagyobb menekülthullám.
„Idlíb gyönyörű régió, napfényes, tele olajbogyó-, füge- és gránátalmafákkal.” A nővér fájdalommal teli vágyódással emlékezik vissza a felhőtlen örömöt nyújtó ifjúsági táborokra, amelyeket a térségben szervezett, mielőtt elhagyta volna homszi
kolostorát, és Tartusban kellett megfelelő helyet keresnie. Idlíb, az azonos nevű tartomány fővárosa, 2015 márciusa óta az
iszlámista lázadók uralma alatt áll. A keresztény Khalil (nevét biztonsági okokból megváltoztattuk) akkor elmesélte, hogy
két rokonát is meggyilkolták, mert alkoholt árultak. „Körülbelül 1300 keresztény élt a városban. Mára csak ketten maradtak:
egy idős nő, meg egy öregember.” Marie-Rose nővér szerint három vagy négy falu van a tartományban, ahol még néhány
tucat keresztény maradt. A hagyomány szerint ezeken a falvakon át vezetett Pál apostol egyik térítőútja Antióchia felé az
Orontész-völgyében. Az iszlámista lázadók már 2012 végén elfoglalták a völgyet. A keresztények, akik így zsákutcába
kerültek, most egy nagyon szigorú iszlámista rezsim alatt élnek. Ennek ellenére minden módon megpróbálják segíteni a
menekülteket. A velük maradt két lelkészt és sok keresztényt többször
letartóztatták vagy elrabolták. Mindezek ellenére Marie-Rose nővér
szeme reménykedve csillan föl, hogy hamarosan meglátogathatja
ezeket a szívének annyira kedves falvakat.
Köszönjük, hogy támogatod
a sokat szenvedett szíriai keresztényeket!
• 10.000.-Ft – Egy menekültgyerek iskolai fölszerelésére.
• 15.000.-Ft – Egy menekültcsalád havi élelmiszercsomagjára.
• 30.000.-Ft – Marie-Rose nővér tartusi intézetének költségeire.

Marie-Rose
nővér biztos
benne, hogy a
gyermekekkel
való törődés
jobbá teszi a
társadalmat.
| CSI

Federal Minister for Law and Justice
Dr. Muhammad Farogh Naseem
Location Blocks S & R
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Dear Minister for Law and Justice,
We are very concerned about the fact that court cases in Pakistan are subject to lengthy delays, and
sometimes drag on for years. This is particularly regrettable in cases of alleged blasphemy, where legal
proceedings often end in the defendant being acquitted.
Asia Bibi spent nine years in prison; Wajih-ul-Hassan was locked up for 18 years. To date, neither has
received an official apology, let alone compensation.
In putting its signature to the International Covenant on Civil and Political Rights Pakistan made a
commitment that anyone arrested or detained “shall be entitled to trial within a reasonable time” (Article
9). We call on you urgently to comply with this obligation and specifically to bring forward the trial at the
High Court in Lahore of Nabeel Masih, who was still a minor at the time of his arrest.
Yours sincerely,
Hely, keltezés

Aláírás

Nagyon aggódunk a hosszan késleltetett, sokszor évekig húzódó bírósági eljárások miatt. Ez különösen sajnálatos a feltételezett istenkáromlás miatti büntetőeljárásokban, amikor a vádlottat végül felmentik. Ászja Bibi 9, Wajih-ul-Hasszán 18 évet töltött
rács mögött. Máig hivatalos bocsánatkérést sem kaptak, kártérítésről nem is beszélve. Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya aláírásával Pakisztán vállalta, hogy mindenkinek „ésszerű határidőn belül eljárást” biztosít (9.
cikk). Felszólítjuk Önt ennek teljesítésére, különös tekintettel a kiskorúként letartóztatott Nabil Masih a Lahori Legfelső Bíróságon folytatott tárgyalásának előmozdítására.

bátorítzsz+
tiltako !

bátoríts +
tiltakozz!
Budapest
Adonis u. 3/A
1125
Pakisztáni Iszlám Köztársaság
Nagykövetsége
Feladó:

Pakisztán: Ártatlanul börtönben – A CSI meglátogatta a családját

A keresztény Nabíl Masih kiskorúként került rács mögé istenkáromlás feltételezett
vádjával. Négy éve hiába várja szabadulását. Sok blaszfémia vádlott ártatlanul tíz
vagy ennél is több évet tölt börtönben. Nabílnak azonnal ki kell szabadulnia.
A család pénzügyi helyzete rendkívül feszített,
Nabíl Masih négy éve börtönben van. Hogy a többi
mivel Waqeelnak sok időre van szüksége: egyrészt
fogoly ne veszélyeztesse, magánzárkába zárták.
a fontos heti láthatások miatt, másrészt pedig, mert
Cellája mindössze 2x2 méter, a sarokban egy lyuk
a bírósági meghallgatásokat újra és újra átütemezik.
szolgál WC gyanánt. Sem ablaka, sem ventilátora
Ezeket azonban folyamatosan elhalasztják: néha a
nincs, bár Pakisztánban nyáron 45 fokos a hőség.
bíró nem jelenik meg, más alkalommal helyettesítik,
Nabíl a padlóra vetett vékony szőnyegen alszik.
Egyebe nincs a zárkában. A fiú írástudatlan, nem tud sokszor sztrájk van vagy az ügyész nincs jelen –
Waqeel ilyenkor mindig veszít egy teljes munkanasem írni, sem olvasni, és négy éve nem csinál semmit. De azt mondja, hogy közelebb került Istenhez.
pot, és így természetesen az egész napi jövedelmét
Az egyetlen dolog, ami még mindig erőt ad neki, az
is.
a hite. Nabíl kimondhatatlanul hálás, hogy a CSI mel- Az efféle zaklatásnak van egy rendszere: főleg az islette áll. Örömmel tölti el a tudat, hogy beteg apjának tenkáromlási ügyeket sorolják gyakran hátra, éppen
és testvérének már nem kell egyedül harcolnia érte.
robbanékonyságuk miatt. Ezenkívül az alpereseket
és hozzátartozóikat arra buzdítják, hogy inkább adják
A bátyja is veszélyben van
föl az egészet.
A most 19 éves keresztény Nabíl Masih 2016 óta ül
2018-ban Nabílt először 10 évre ítélték. Ügyvédje a
börtönben, mert kollégái istenkáromlással vádolták
lahori Legfelső Bíróságon támadta meg az ítéletet.
meg. Szerintük egy képet töltött föl a Facebookra,
A CSI kifizeti az ügyvédi díjakat és hozzájárul a csaamelyen disznófej látható a Kába kövön (Mekka közlád megélhetéséhez. Waqeel nagyon örül a segítponti muszlim szentélyén). Nabíl viszont azt állítja,
hogy rosszakarói az ő nevében készítették a
Facebook profilt, és ők tették közzé a képet – valószínűleg irigységből, mert Nabíl volt olyan „gazdag”,
hogy megengedjen magának egy mobiltelefont.
A CSI pakisztáni partnere 2020 februárjában meglátogatta Nabíl rokonait a pandzsábi Lahor agglomerációjában. A fiatalember anyja már elhunyt, apja idős
és gyenge. Nabílnak van egy bátyja és négy nővére.
Legidősebb nővére kivételével mindenki a szülői
házban él. Második legnagyobb nővére is itt él a
gyermekével, mert a férje elhagyta, és ezért visszatért a családi otthonba. A család egyetlen jövedelmét
Waqeel, a bátyjuk biztosítja, napszámosként dolgozik egy ruházati üzemben. A gyárba menet és jövet
naponta kétszer elhalad öccse vádlóinak otthona
előtt. Azok ilyenkor sosem mulasztják el fenyegetni
és figyelmeztetni őt, hogy Nabíl esetleges idő előtti
szabadulását nem néznék jó szemmel.

A CSI támogatja a rokonokat

Waqeel péntekenként fél órán keresztül láthatja
Nabílt. „Nem érzi jól magát, a börtönben nehéz a
helyzete – számolt be róla. – Az öcsém sokat sír.
Nagyon egyedül érzi magát.”

ségnek: „Hálás vagyok, hogy [a CSI projektpartnere]
Mehwish vigyáz ránk. Az ő segítségének hála, néha
ajándékot vihetek az öcsémnek, például gyümölcsöt
vagy kekszet a cellába.”

Jogfosztottság

Sajnos Nabíl Masih esete egyáltalán nem rendkívüli. A nemzetközileg elfogadott alapvető jogi elveket naponta lábbal tiporják Pakisztánban. Az olyan
bizonyítatlan blaszfémia esetek körében elkövetett
igazságtalanság, mint például a Nabílé, különösen
bizarr és pusztító.
A keresztény napszámos Ászja Bibi 9 évig börtönben szenvedett, mire fölmentették. Két lánya már
felnőtt. Wajih-ul-Hasszán muszlimot 18 év börtönre
ítélték, mielőtt 2019 szeptemberében fölmentették.
A hosszú és indokolatlan fogvatartásért nem jár semmilyen kompenzáció. Igen, még hivatalos bocsánatkérést sem kapott.
„A késleltetett igazságszolgáltatás az igazságszolgáltatás megtagadása” – kérjük, csatlakozz a CSI a
pakisztáni igazságügyi miniszterhez intézett fölhívásához a gyors tárgyalás garantálásáért, különösen
az istenkáromlás ügyek esetében. Az ártatlanok nem
szenvedhetnek évekig a börtönben!

Waqeel és a CSI
projektpartner
Mehwish (akinek
a nevét biztonsági okokból
megváltoztattuk)
az építkezés
előtt, ahol a CSI
segítségével
vízöblítéses WC
épül. | CSI

Waqeel a CSI
projektpartnerével, Mehwish
Bhattival (jobbra), és Nabíl
nővérével, Shaziával, valamint
gyermekével,
Anayával. A
háttérben egy
nagynéni. | CSI

Kórházban:
Nabil apjának kórházba
kellett mennie
szívproblémái
miatt. Jobbra
Nabíl bátyja,
Waqeel. | CSI

Kedves Támogatónk!

A világjárvány, amely rendkívüli intézkedéseket és rendkívüli időket kényszerít ránk, korántsem múlt el. Azt sem tudhatjuk, megszabadulunk-e
a koronavírustól és a hatásaitól valaha. Bár nagyon reménykedünk benne, hogy minél hamarabb így lesz. A 91-ik zsoltár szavaival kívánunk
vigaszt, bátorítást és bizodalmat:
Isten védőszárnya alatt
Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. Nem
kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. […] Az
Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád,
hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépdelsz,
oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. „Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom
neki üdvösségemet.”
Az Úr ezekben a nehéz időkben is velünk van.
A CSI helyi partnereitől sürgető fölszólításokat kapunk a világ szegény régióiból. A kijárási korlátozások miatt milliók veszítik el amúgyis csekélyke napszámos bérüket. Őket sokkal jobban fenyegeti az éhezés réme, mint a koronavírus.

Viz Péter
CSI-Magyarország

Akik az Úrban
bíznak,
új erőre
kapnak.
Iz 40,31

Kérjük, a nálunk is létező gazdasági gondok ellenére továbbra is segítsék a CSI munkáját, mert ezzel életeket menthetünk meg, és támogathatjuk a hitük miatt üldözötteket. Soha nem volt nagyobb szükségük a mi segélyeinkre, mint éppen most.
Isten áldja és őrizze meg Önöket a nehéz időkben egészségben, és vigyázzanak magukra! Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért,
1 | 2 | 3 Nigéria
„Tájékoztattak minket, hogy David Echioda lelkészt elrablói
szabadon engedték. Köszönjük, hogy imáikkal és támogatásukkal
velünk voltak a megpróbáltatásokban” – áll Otukpo egyházmegye
nyilatkozatában (Benue szövetségi állam). A katolikus pap 2020.
március 1-jén hazafelé tartott a vasárnapi miséről, amikor fegyveres férfiak föltartóztatták Alla-Akpa egyik utcáján.
4 | 5 USA / Szíria
Tulsi Gabbard kongresszusi képviselő korrigálta a média
félrevezető jelentéseit az idlíbi válságról: „Az al-Kaida legerősebb
enklávéja a szíriai Idlíb kormányzóságban található. Pompeo
amerikai külügyminiszter, a médiával együtt mégis »lázadóknak«
hívja az iszlámista terroristákat, és védelmezi őket.”
6 | 7 | 8 Szíria
Antoine Audo SJ, Aleppó káld katolikus püspöke 2020.
februárban az Asia Newsnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy
az idlíbi lázadók ellen harcoló szíriai kormányerők iránti bizalom
megnőtt a lakosság körében. Az Aleppó környéki iszlámista
fészkek fölszámolásának hírére örömünnepeket tartottak a város
utcáin és terein.

20 | 21 | 22 Afganisztán
Kabul főváros Kārte Parwān negyedében 2020. március 25-én
megtámadtak egy gurdvarát (szikh templomot), és 25 embert
megöltek. Az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet felelősséget vállalt
a merényletért, miközben az országszerte elterjedt talibánok
tagadták, hogy közük lett volna hozzá. Pár évtizede még több
százezer szikh élt Afganisztánban, de a folytonos üldözések miatt
mára alig néhány ezren maradtak.

Június

23 | 24 Szankciók
A CSI régóta követeli a Szíria elleni nemzetközi büntetőintézkedések föloldását. A gazdasági korlátozások ellentmondanak a
nemzetközi emberi jogoknak, és kollektív büntetést rónak a polgári
lakosságra. A koronavírus megjelenése csak rontott a helyzeten.
António Guterres ENSZ-főtitkár 2020. március 23-án a
G20 államokhoz fordult a szankciók fölfüggesztését kérve, hogy
„élelmiszerrel, létfontosságú egészségügyi és orvosi eszközökkel”
segítsék a koronavírus elleni küzdelmet. Ez most a „szolidaritás és
nem a kirekesztés ideje”.

9 | 10 Palesztina
A koronavírus terjedése különösen súlyosan érinti Betlehemet és

25 | 26 | 27 Szudán
Nasr al-Din Mufrah vallásügyi miniszter 2020. március 11-én
azonnali hatállyal föloszlatta a még Omár al-Basír diktátor által

környékét. Jézus szülővárosát azonnal karantén alá helyezték,
miután azonosítottak 16 fertőzöttet. Az első esetet egy Betlehemhez közeli ciszjordániai hotelben találták, ahol görög zarándokokat
szállásoltak el. Később kiderült, hogy ők hurcolták be a vírust.

a keresztények ellenőrzésére létrehozott egyházi bizottságokat.
Az intézkedés célja, hogy a keresztények ismét visszakapják az
önrendelkezéshez való jogukat. Al-Basír idején az egyházi tulajdon
nagy részét államosították.

11 | 12 | 13 Nigéria
Megbízható adatok szerint 2015. június, vagyis a mostani kormány
hivatalba lépése óta 11500-12000 keresztényt gyilkoltak meg
országszerte. Ebből 7400 a fulani nomádok, 4000 a Boko Haram
és 150-200 útonálló banditák áldozata lett.
14 | 15 | 16 Örményország / Szíria
II. Karekin pátriárka, az Örmény Ortodox Egyház katolikosza
(feje) köszönetet mondott Aszad elnöknek. A szíriai parlament
2020. február 13-án egyhangúan elfogadott határozatban kijelenti:
az Oszmán Birodalom örmény és más keresztények ellen elkövetett tömeggyilkossága népirtás volt. Szíria az első arab ország,
amely ezt a genocídiumot hivatalosan elismerte.
17 | 18 | 19 Kongói Demokratikus Köztársaság
Iszlámista terroristák újabb gyilkosságokat követtek el a földjeiket
művelő védtelen parasztok ellen. Beni városában több mint 200
ezer belső menekült él.

28 | 29 Törökország
2020. januárban Meer faluban (Kovankaya, Délkelet-Törökország) nyoma veszett a Hurmuz és Şimoni Diril keresztény
házaspárnak. Az asszony tetemét több mint két hónappal később
megtalálták, de férjéről azóta sincs hír. A délkelet-törökországi
keresztényeket a hatóságok és a kurd PKK milicistái is fenyegetik.
30 Szaúd-Arábia
Raif Badavi szaúdi bloggert 2012-ben 10 év börtönre és ezer
korbácsütésre ítélték a rezsimet és az iszlámot bíráló nyilatkozataiért. Badavi tiltakozásul a kegyetlen börtönkörülmények
miatt, éhségsztrájkot folytatott. Korábbi ügyvédje, Waleed
Abu al-Khair, akit 2014-ben 15 év börtönre ítéltek, szintén
éhségsztrájkba kezdett. 2020. január végén kórházba szállították
őket. A CSI többször kérte Badavi azonnali szabadon bocsátását – eddig eredménytelenül. Raif Badavi húga, Samar szintén
börtönben van.
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