ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит Иларион: Глобална миграциона криза је
изазвана интервенцијом западних сила на Блиском
истоку

Недавно је пажња светске заједнице усмерена на белоруско-пољску границу, где се окупило
неколико хиљада избеглица и миграната из Ирака, Сирије и других земаља који желе да уђу у
Европску унију. Са хуманитарне тачке гледишта, ситуација у којој се налазе ови људи, укључујући
жене и децу, наликује на катастрофу.

Митрополит волоколамски Иларион, председавајући Одељења за спољне црквене послове
Московске Патријаршије, у емисији „Црква и свет“ изнео је своје виђење узрока глобалне
миграционе кризе, чија је једна од манифестација постала људска драма која се тренутно одвија
на граници са Пољском.

„Разлог хуманитарне кризе која је захватила земље Блиског истока је, пре свега, мешање
западних сила и, пре свега, Сједињених Америчких Држава у политичку ситуацију низа

блискоисточних земаља“, сматра он.

Јерарх је предложио да се ситуација у региону сагледа из перспективе присуства хришћана на
Блиском истоку: „На пример, постојао је режим у Ираку који су Сједињене Америчке Државе
прогласиле диктаторским и антинародним. Да ли је био такав или не, питање је на које
политиколози могу да одговоре. Али локални хришћани су живели у миру под Садамом Хусеином.
У земљи их је било милион и по. Након што је збачен режим Садама Хусеина, терористи су
подигли главе. Почели су напади на куће хришћана, почели су да их убијају и протерују из својих
домова. Већина хришћана је била принуђена да напусти Ирак. Ако је раније у земљи било њих
милион и по, сада је, у најбољем случају, остала свега десетина од овог броја“.

Тако је миграциона криза, која је сада захватила многе европске земље, директно повезана са
оним што су Сједињене Америчке Државе у последње две деценије радиле на Блиском истоку,
сматра митрополит Иларион. „То је директна последица нарушавања баланса до којег је дошло
због тог спољног мешања“, нагласио је.
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