Az Oktatói Hálózat és a Stádium28 kör szolidaritási nyilatkozata a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség intézményeinek védelmében

Az Oktatói Hálózat és a Stádium28 kör tagjai felháborodva érzékelik, hogy az Orbán‐kormány súlyos
nyomást gyakorol az Iványi Gábor által vezetett egyházra (Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség), az általa fenntartott oktatási intézményekre, és a vele szorosan együttműködő a
hajléktalanellátásban kulcsfontosságú szerepet betöltő Oltalom Karitatív Egyesületre.
Közismert, hogy a magyar parlament 2011‐ben megvonta az egyházi státuszt a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösségtől, amely döntést az Emberi Jogok Európai Bírósága jogellenesnek
minősített.
A magyar állam – bírósági ítéletek szerint – több milliárd forinttal tartozik az egyháznak, amely emiatt
nem tudja kifizetni a hajléktalanszálló, a hajléktalankórház, az óvoda, a Wesley János Lelkészképző
Főiskola, a hátrányos helyzetűek számára működtetett iskolák tevékenysége során keletkezett
közüzemi számlákat. Mostanáig működött az állami tulajdonban lévő közüzemi szolgáltatók és az
egyház között az a – kölcsönös adósviszonyban lévők között szokásos – gyakorlat, hogy az állam
milliárdos adósságára "ráterhelték" a Dankó utcai komplexum néhány tízmilliós, az állammal szemben
fennálló adósságát.
Az Orbán‐kormány azonban, megelégelve a Wesley és az Oltalom szabad szellemiségét, az itt dolgozók
és tanulók rendszeres kiállását a diktatúra által fenyegetett kisebbségek, tudományos intézmények,
vagy éppen az SZFE mellett, a gázszolgáltatás műszaki elzárásával fenyegette meg Iványiékat. A Wesley
és az Oltalom hallgatói, oktatói, alkalmazottai, tagjai és a velük szolidaritást vállaló polgártársaink
folyamatos ülősztrájkkal, testükkel védik a járdának azt a pontját, ahol a gázszolgáltató meg tudná
valósítani e tervét. Széles körű hazai és nemzetközi tiltakozás kezdődött, sokan pénzadományokkal
sietnek a szorongatott intézmény segítségére.
Szervezeteink és tagjaink nevében kérjük a magyar tudományos és felsőoktatási intézmények vezetőit,
a tudományos és felsőoktatási szervezeteket és szakszervezeteket, a szociális szféra szervezeteit, hogy
intézményesen tiltakozzanak az ellen, hogy a kormányzat nemtelen eszközökkel kísérli meg az Iványi
Gábor vezette szervezeteket tönkretenni, azzal sem törődve, hogy hajléktalanok és más segítségre
szorulók alapvető szükségleteinek kielégítése kerül veszélybe. Ezen a helyzeten alapvetően nem
változtat a Nemzeti Közművek most bejelentetett tavaszig tartó kikapcsolási moratóriuma.
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