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Európában 2019-ben naponta
átlagosan 5 támadás történt
keresztény szimbólumok ellen
Egy tanulmány 3000 templomok, iskolák, temetők és más keresztény helyek és
szimbólumok elleni támadásról számolt be, nem is beszélve az emberek ellen
történt incidensekről.
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A Gatestone
Institute nevű nemzetközi politikai

ol

kutatóközpont által készített tanulmány szerint, amelyet a Szükséget
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Szenvedő Egyház katolikus segélyszervezet tett közzé, csak 2019-ben
Európában 3000 volt a templomok,iskolák, temetők és más keresztény helyek és
szimbólumok elleni támadások száma, amely magába foglal gyújtogatásokat,
kegyeletsértéseket, megszentségtelenítéseket, lopásokat és
vandalizmusokat.
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Az intézet elemezte a rendőrségi
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A vallási türelmetlenségek
intenzívebbek voltak Franciaországban és Németországban, de súlyos eseteket
jegyeztek fel Írországban, Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban,
Dániában
és az Egyesült Királyságban is, valamint kisebb mértékben az összes többi
európai országban.
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nyilvántartásokat, az európai sajtó által közzétett híreket és a közösségi
hálózatokon megjelent, leellenőrizhető publikációkat. A felvetett 3000 eset
átlagosan naponta több mint 5 esetet jelent, ami aggasztóan magas és az utóbbi
években egyre növekvő szám.
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Franciaországban, ahol a helyzet
a leginkább nyugtalanító, a Le Figaro napilap közzétette
a Központi Bűnügyi Hírszerző Szolgálat adatait, rámutatva a 2016 és 2018 között
“templomokban történt több ezer rongálásos esetre”, az időszak egyik évében
csaknem 3 esettel naponta. 2019 márciusában 7 nap leforgása alatt 12 francia
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templomot szentségtelenítettek meg, beleértve a Saint-Sulpice templomot is,
amelyet közvetlenül a déli szentmise után felgyújtottak.
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2019. november 16-án, amelyet az
ENSZ a tolerancia nemzetközi napjaként jelölt ki, a Keresztények elleni
Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelőközpont a 2018-as év adataival
jelentést tett közzé, amelyben azt emelte ki, hogy “az előző évekhez képest egész
Európában

ol

ik

megnövekedett azon templomok, keresztény szimbólumok és temetők száma,
amelyek
vandalizmus, kegyeletsértések és gyújtogatások célpontjai voltak”. A dokumentum
tartalmaz keresztény személyek ellen elkövetett intolerancia eseteket is,
nemcsak épületek és műemlékek megrongálását.
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“A keresztények
sokféle nyomás alatt vannak Európában” – kommentálta Ellen Fantini, a
Megfigyelőközpont igazgatója, “a lelkiismereti, a véleménynyilvánítási és az
egyesülési szabadságba való beavatkozástól kezdve az igazságszolgáltatáshoz és
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a jogi szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadásáig”.
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Példaként megemlítette “a
keresztény szülőknek gyermekeik hitük szerinti nevelésére való joguk
megsértését, a keresztény vallási szimbólumok nyilvános helyekről való
eltávolítását, a keresztényeknek a közösségi médiákban szisztematikusan negatív
sztereotípiákkal történő bemutatását és a keresztény csoportok kizárását az
egyetemekről”.
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Forrás: Aleteia
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Ezt a cikket Galgóczy Edit önkéntes fordítónknak köszönhetően
olvashattad el magyarul. Ha fordítóként te is csatlakoznál a Katolikus.ma
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médiamisszióhoz, akkor várjuk jelentkezésedet a Kapcsolat oldalon
keresztül.
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