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Szinopszis, összefoglaló
(legfeljebb 4000 karakter):

Az elhúzódó közel-keleti fegyveres konfliktusok, a humanitárius katasztrófák, a migrációs
válság a közel-keleti kereszténységet sújtotta a leginkább. Több millió keresztény hagyta el
azokat a területeket, amelyek egykor a kereszténység bölcsőjét jelentették. Fennáll a veszélye,
hogy a Közel-Kelet országaiból eltűnik a gazdag kulturális örökség. A magyar kormányzat az
elmúlt években kitűntetett figyelmet szentelt a kereszténység és a keresztény értékek
védelmének. Ezt jelzi az Alaptörvény néhány pontja, a magyar külpolitikai törekvések, és a
legutóbbi kezdeményezés, amellyel a kormányzat felállította a Keresztényüldözés elleni
helyettes államtitkárságot. A közel-keleti keresztény közösségeknek sokszor kellett
szembenézni megszorításokkal, de az elmúlt években komolyan felmerült annak a veszélye,
hogy örökre eltűnnek ezek a közösségek a történelem viharában. Ezeknek a közösségeknek a
védelme nemcsak a helyi kormányzat felelőssége, hanem nemzetközi összefogást igényel. A
közel-keleti keresztények kivándorlása egyben fontos aspektussal gazdagítja a menekült kérdés.
A konferencia célja, hogy objektíve mutassa be a keleti keresztények biztonsági helyzetét. Az
állami és nemzetközi szereplők felességét és az egyes vallási közösségek intézkedéseit.
Vizsgáljuk az egyes keresztény közösségek helyzetét, illetve azokat a hatásokat, amelyek közre
játszanak a keresztények migrációjában. Igyekszünk külön figyelmet fordítani azokra az
országokra, ahol a migráció miatt komoly közel-keleti diaszpóra alakult ki. A konferencia
célkitűzése, hogy segítse a vallások képviselőit a párbeszéd kialakításban. A jogalkotót és a
jogalkalmazót a vallás és a lelkiismeret szabad gyakorlására vonatkozó alap paradigma
árnyaltabb szemlélésében. A válságkezelésben résztvevő politikai és katonai, illetve fegyveres
erőket pedig új szempontokkal gazdagítani a feladat végrehajtásban.

