
„Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok…” (Lk 10, 19) 
 

 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

Bp. XVI. kerületi csoportjának 

nyilatkozata a migránsok 
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A témához kapcsolódó rendezvényünk 2017. november 8-án (szerdán) 18–20 óra között lesz a Rákosszentmihályi Civil Házban (1161 Budapest, Rákosi út 71.), 
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Nyilatkozat a migránsok kvótarendszeréről 

 
 

Ferenc pápának az ökológiai megtérésért folytatott fáradozásai az egész emberiség számára nagyon hasznosak. 

Kétségtelen tény azonban az, ha a Földünk népessége a jelenlegi ütemben növekszik, akkor hamarosan 

elérkezik eltartóképességének felső határához, bármit is teszünk ellene. 

Bizonyos népességi határérték felett az erdők kiirtása, a tengerek lehasználása, a rablógazdálkodás már 

nemcsak a kapzsiság és az ember féktelen birtoklási vágyának a következménye, hanem alapvető 

szükségszerűség lesz. 

Mi a teendő? Tudományos vizsgálatokat kell folytatni arra nézve, hogy az országok természeti környezete, 

gazdasági fejlettsége és társadalmi viszonyai milyen optimális népességsűrűséget igényelnek. A továbbiakban 

arra kell törekedni, hogy mindenhol szerte a nagyvilágban a népesség ezen optimum körül ingadozzon. 

Elképesztően tudománytalan elvárás (mintha nem is a XXI században élnénk), hogy a fenti 

népességoptimumot vizsgáló tudományos munka nélkül, „hasra ütéssel” osszunk szét betelepítendő 

migránsokat. Másik szörnyűség az, hogy a kvótákról központilag döntenek olyan helyen, ahol az optimum 

megítéléséhez nem állnak rendelkezésre adatok. Az említett népességoptimum-vizsgálatokat megalapozottan 

csak az országok maguk végezhetik el helybéli ismeretek alapján. Elfogadhatatlanok és ezért nem vehetők 

figyelembe azok a kijelentések, amelyek ezen szükséges ismeretek nélkül állítják, hogy a migránsok 

betelepítése milyen hasznos lenne az EU minden tagállamának. Ezek – az említett tudományos vizsgálódás 

nélkül – „légből kapott” szónoklatok, az EU által elfogadott bürokratikus, felső korlát nélküli kvótarendszer 

tönkre teheti a tagállamoknak egy részét. Az tanulmányoknak arra is ki kellene térnie, hogy milyen legyen az 

a befogadható migránsok összetétele. 

Figyeljünk tehát arra, hogy az emberiség legsúlyosabb, nehezen kivédhető katasztrófáját okozhatja a 

számottevő eltérés a népsűrűségoptimum környékétől! Ezt a tényt minden logikusan gondolkodó embernek 

figyelembe kellene vennie. 

Kérjük, hogy a népsűrűségoptimum körüli értéket meghatározó említett tanulmányt országunkra nézve 

készíttessük el, alátámasztva ezzel a magyar nép véleményét, amit a Nemzeti Konzultáción kinyilvánított. 
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