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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2018-09-06 gavo paklausimą apie krikščionių 

padėtį Turkijoje: 

 

Dauguma Turkijos gyventojų yra priskiriami sunitų musulmonams. Religinės mažumos 

Turkijoje tesudaro 0,2 procento. Nemusulmonų grupės daugiausia gyvena Stambule ir kituose 

dideliuose miestuose, taip pat pietryčiuose. Jų bendruomenių skaičiai nėra tiksliai žinomi.
1
 Dalis 

nemusulmonų religinių mažumų yra krikščionys
2
. Oficialiai pripažintos yra Graikijos stačiatikių (2 000 

narių
3
) ir Armėnų apaštališkoji bažnyčia

4
 (pati bendruomenė pateikia 90 000 narių skaičių; 60 000 - 

piliečiai, 30 000- nelegalūs migrantai iš Armėnijos
5
). Iš nepripažintų krikščionių denominacijų yra šios 

(pastarųjų teisės laikomos labiau ribojamomis):
6
  

-15 000 rusų stačiatikiai (migrantai iš Rusijos Federacijos su leidimais gyventi), 

- 25 000 Romos katalikai (didelis skaičius jų yra migrantai iš Afrikos ir Filipinų);  

-25 000 Sirijos stačiatikiai (taip pat žinomų siriakų pavadinimu),  

-Bulgarijos stačiatikiai,  

-chaldėjai (3000),  

-protestantai (7000),
7
 

-Gruzijos stačiatikiai, 

-Ukrainos stačiatikiai, 
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-nestorijai, 

-maronitai, 

-mormonai (300 asmenų).
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Šalyje nė viena religija neturi visiškai nepriklausomo statuso. Valdžia kontroliuoja ir islamo 

praktikavimą.
9
 

,,JAV tarptautinės religinės laisvės komisija“ – autoritetinga nepriklausoma JAV federalinės 

vyriausybės įkurta komisija tarptautinei religinei laisvei stebėti -remdamasi savo išvadomis  2018 m. 

Turkiją priskyrė 2-ajai pakopai. Šiai pakopai priskiriamos šalys, kuriose dėl vyriausybės sukeliamų 

religinės laisvės pažeidimų ar jos toleruojamų pažeidimų religinė laisvė valstybėje turi būti stebima (1-

ajai pakopai priskiriamos šalys yra  ,,ypatingo susirūpinimo reikalaujančios šalys“; 1-ajai pakopai 

priskiriamoje valstybėje religinės laisvės padėtis blogesnė  – pažymos autorės pastaba). ,,JAV 

tarptautinės religinės laisvės komisija“  rašo savo paskutinėje ataskaitoje, apimančioje padėtį 2017 

m.:
10

 

,, 2017 m. religinės laisvės padėtis Turkijoje pablogėjo. Siūlomi pakeitimai mokymo programoje, 

vyriausybės padidintas išimtinai sunitų mečečių finansavimas, nepakitusi padėtis dėl nemusulmonų 

bendruomenių teisinio statuso ir registracijos nulėmė šią [padėties] blogėjimo tendenciją. Įsitvirtinęs griežtas 

Turkijos pasaulietiškumas neleidžia religinėms bendruomenėms – sunitų musulmonams taip pat-įgyti pilną 

teisinį statusą; nepaisant to, skirtingos religinės grupės turi savo privačias mokyklas, maldos vietas, fondus ir 

žiniasklaidos organizacijas. Dauguma kitų seniai susirūpinimą keliančių religinės laisvės klausimų lieka 

neišspręsti, tarp jų nusavinto mažumų turto grąžinimo klausimas, delsimas suteikti dvigubą pilietybę graikų 

stačiatikių metropolitams, kad jie galėtų dalyvauti bažnyčios Didžiajame sinode, vienodas finansavimas iš 

valstybės biudžeto religinių bendruomenių pastatams. Be to, tebesitęsiantis neteisėtas protestantų 

pastoriaus Andrew Brunsono11 sulaikymas nuo 2016 m. spalio mėn. sukrėtė krikščionis, gyvenančius šalyje. 

Pastaraisiais metais vyriausybė ėmėsi žingsnių grąžinti kažkiek nusavinto turto religinių mažumų 

bendruomenėms. Vyriausybė taip pat finansavo pastangas atstatyti du istorinius religinių mažumų pastatus- 

graikų stačiatikių Sumelos vienuolyną ir Bulgarijos stačiatikių bažnyčią, kurias abi tikimasi atidaryti 2018 m. 

Be to, 2017 m. vyriausybė panaikino daugelį metų galiojusį teisinį draudimą dėvėti islamiškus galvos 

apdangalus Turkijos kariuomenėje ir policijoje – šiam žingsniui pritarė šalies musulmonai. 2017 m, spalio 

mėn. ,,JAV tarptautinės religinės laisvės komisijos“  delegacija apsilankė Stambule, Ankaroje ir Izmire ir 
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susitiko su Turkijos vyriausybės pareigūnais ir religinių mažumų  bendruomenių vadovais. Delegacija susitiko 

ir su pastoriumi Brunsonu  Kiriklaro kalėjime. “12 

Kai kurie protestantai 2017 m. teigė, kad policininkai ir prokurorai įtariai vertina jų viešas 

religines klabas ir religinį aktyvizmą. 2017 m. balandžio mėn. ministro pirmininko pavaduotojas 

Veysis Kaynakas pareiškė, kad misionierių veikla turėtų būti uždrausta ir apibūdino prozelitizmą kaip 

veiklą, kenkiančią valstybės vienybei. Vis dėlto prozelitizmas tebėra teisėta veikla Turkijoje.
 13

 

Kalbant apie iš visuomenės pusės kylantį smurtą ir diskriminacijos apraiškas, tai krikščionys 

armėnai susiduria su neapykantos sukeltu žodiniu užgauliojimu. JAV valstybės departamentas aprašė 

incidentą kai policija įsikišo ir suteikė apsaugą jiems.
14

 Bursos protestantų bendruomenė taip pat 

paliudijo, kad policija suteikė jų maldos namams apsaugą, kai jai grasino grupuotės, susijusios su 

,,Islamo valstybės” organizacija.
 15

 

  

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.  
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