
 

 

 

 

MIGRÁCIÓS SZEMLE 

 

Az előző évben 5 898 embert öltek meg keresztény hite miatt 

Több mint 360 millió keresztény él olyan helyen, ahol nagymértékben kitett a 

megkülönböztetésnek és üldözésnek. Az üldözött keresztények helyzetének megismerése, 

valamint megsegítése égető szükséglet napjainkban. Erre vállalkozik az Open Doors 

amerikai keresztény civilszervezet, amely minden évben közzéteszi 50 államot rangsoroló 

listáját a keresztényüldözés mértékének bemutatására. Idén Afganisztán szerepel a lista 

élén, ahol a tálib hatalomátvételt követően tovább súlyosbodott a keresztények sorsa, de 

olyan országok is szerepelnek a listán, mint Kazahsztán, Kuba vagy Tunézia. 

OPEN DOORS: The 2022 World Watch List.  

Bevezetés 

A World Watch List egy jelentés a keresztényüldözés globális helyzetéről, amelyet az Open Doors 

amerikai keresztény civilszervezet minden év elején kiad. A lista 50 országot tartalmaz, amelyeket a 

mindennapi élet öt területén tapasztalt megkülönböztetés mértéke és az üldöztetés súlyossága alapján 

rangsorolnak. Az adatokat a szervezet munkatársai gyűjtik terepkutatások során, majd külső 

szakértők elemzik és számszerűsítik azokat. 

A jelentés tartalmazza továbbá a keresztényüldözésre vonatkozó legfontosabb adatokat is, 2021-ben 

például: 

 5 898 keresztényt öltek meg hite miatt, 

 5 110 templomot és más keresztényekhez köthető épületet ért támadás, 

 6 175 hívőt vettek őrizetbe, tartóztattak le és ítéltek el valódi tárgyalás nélkül, 

 3 829 keresztényt raboltak el. 

Napjainkban több mint 360 millió keresztény él olyan helyen, ahol nagymértékben ki vannak téve a 

megkülönböztetésnek és üldöztetésnek.  

 

 

 

 

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/


 

 

 

A 2022-es lista  

1. Afganisztán  

(teljes lakosság: 38 914 000; fő vallás: iszlám, keresztények száma: több ezer1) 

A keresztényüldözés szélsőséges méreteket ölt Afganisztánban: a tálib hatalomátvételt követően 

tovább fokozódott a hívők „lebukásának” veszélye. Az iszlám elhagyása szégyennek és halálos 

bűnnek számít az országban, a megtért keresztényeknek szörnyű következményekkel kell 

szembenézniük, amennyiben kitudódik vallási meggyőződésük. A család vagy törzs becsületének 

védelme érdekében a keresztényeket ki kell tagadni, extrém esetben meg kell gyilkolni. Éppen ezért 

nincs lehetőség nyíltan keresztényként élni Afganisztánban, sokan ezért inkább elmenekülnek onnan. 

Afganisztán először szerepel a rangsor élén. 

2. Észak-Korea  

(teljes lakosság: 25 941 000, fő vallás: agnoszticizmus, keresztények száma: 400 000) 

Észak-Korea az elmúlt húsz évben is a lista első helyein szerepelt. Az ország szélsőségesen bünteti 

Jézus követőit – közvetlen bebörtönzés, brutális kínzás és halál fenyegeti a hívőket. Mindezek 

ellenére a keresztény egyház követőinek száma évről-évre növekszik Észak-Koreában.  

3. Szomália  

(teljes lakosság: 16 589 000, fő vallás: iszlám, keresztények száma: több száz) 

A szomáliai keresztények, akik jellemzően az iszlámról tértek át és keresztelkedtek meg, a dzsihádista 

fegyveres csoportok célpontjai. A bántalmazáson túl is jelentős nyomást gyakorolnak mind családi, 

mind közösségi életükre. Éppen ezért többségük alapvetően földalatti egyházban, rejtőzködve éli 

meg hitét. Szomália egyike azon kevés helyeknek, ahol tilos a Karácsony ünneplése. 

4. Líbia  

(teljes lakosság: 6 746 000, fő vallás: iszlám, keresztények száma: 34 600) 

Annak ellenére, hogy Líbiában már a Római Birodalom idején jelentős számban éltek keresztények, 

az iszlám hit elhagyását és a kereszténység felvételét követően hatalmas nyomással és kiközösítéssel 

néznek szembe a hívők napjainkban is. A családjuk kitagadja, társadalmi közegük kiközösítik őket, 

könnyen munkanélkülivé és otthontalanná, ezáltal kiszolgáltatottá válhatnak a célzott 

emberrablásnak és kivégzésnek. 

 

 

                                                        

1 Nincsenek erre vonatkozó biztos adatok. 



 

 

 

 

5. Jemen  

(teljes lakosság: 30 911 000, fő vallás: iszlám, keresztények száma: több ezer) 

Jemenben évek óta hasonlóan magas a keresztényüldözés mértéke, a feljebb felsorolt veszélyfaktorok 

a jemeni keresztényeket is fenyegetik. 

6. Eritrea  

(teljes lakosság:5 555 000, fő vallás: iszlám, keresztények száma: 2 611 000) 

Annak ellenére, hogy Eritreában a lakosság csaknem fele vallja magát kereszténynek, a 

kereszténység nem elismert felekezet az országban és a hívők komoly üldöztetésnek vannak 

kitéve. A vallási és közösségi összejöveteleiken rajtaütésszerű razziákat tartanak és a vallásgyakorlás 

miatt letartóztatják a híveket. A börtönben lévő keresztények körülményei embertelenek.  

7. Nigéria  

(teljes lakosság: 211 447 000, fő vallás: kereszténység, keresztények száma: 98 006 000) 

A keresztényeket az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is válogatás nélkül, brutálisan támadják 

Nigéria északi részén. A koronavírus járvány terjedésének csökkentését célzó utazási korlátozások és 

lezárások kevésbé javítottak a nigériai keresztények életén. Az ország északi részén a hívők a Boko 

Haram, az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartomány és a fuláni fegyveresek folyamatos harca és 

támadásai kereszttüzében kénytelenek élni. A megnövekedett erőszak hatására keresztények tömege 

vándorol az ország déli területére. Az északi területeken a hívők a saría rendelkezései alapján, 

mondhatni másodrangú állampolgárként élik mindennapjaikat. Az idei jelentés adatai alapján 

rekordot döntött a keresztényüldözés mértéke Nigériában. 

8. Pakisztán  

(teljes lakosság: 212 107 000, fő vallás: iszlám, keresztények száma: 4 080 000) 

Pakisztánban is másodrangú állampolgárnak számítanak a keresztyének és az élet valamennyi 

területén megkülönböztetésbe ütköznek. A vallási vezetőket letartóztatják, amennyiben nem felelnek 

meg a hatóságok akaratának, a megfélemlítés ezen fajtája általános az országban. Évente több száz 

keresztény nőt és fiatal lányt rabolnak el, bántalmaznak szexuálisan, valamint kényszerítik házasságra 

lépni bántalmazóikkal. 

9. Irán  

(teljes lakosság:  84 308 000, fő vallás: iszlám, keresztények száma: 800 000) 

Az elmúlt évekhez képest az iráni keresztények helyzete változatlan. A templomi istentiszteletek 

megtartása továbbra sem engedélyezett az ország hivatalos nyelvén. 

 



 

 

 

 

10. India  

(teljes lakosság: 1 397 423 000, fő vallás: hinduizmus, keresztények száma: 68 863 000) 

A múlt év óta kis mértékben csökkent a keresztények ellen elkövetett erőszak mértéke Indiában. A 

hívők ellen elkövetett atrocitásokban komoly szerepe van a közösségi médiának – a zömében hindu 

elkövetők kereszténybántalmazásról készült felvételekkel igazolják szélsőséges nézeteik 

„beteljesülését”, hitük tisztaságát. 

A listán szereplő további országok: 

11. Szaúd-Arábia 21. Üzbegisztán 
31. Közép-afrikai 
Köztársaság 

41. Mozambik 

12. Mianmar 22. Algéria 32. Burkina Faso 42. Törökország 

13. Szudán 23. Mauritánia 33. Niger 43. Mexikó 

14. Irak 24. Mali 34. Bhután 44. Kamerun 

15. Szíria 25. Türkmenisztán 35. Tunézia 45. Tádzsikisztán 

16. Maldív-szk. 26. Laosz 36. Omán 46. Brunei 

17. Kína 27. Marokkó 37. Kuba 47. Kazahsztán 

18. Katar 28. Indonézia 38. Etiópia 48. Nepál 

19. Vietnám 29. Banglades 39. Jordánia 49. Kuvait 

20. Egyiptom 30. Kolumbia 
40. Kongói 
Demokratikus 
Köztársaság 

50. Malajzia 

 

 


