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Dnia 22 kwietnia 2015 r. w sali nr 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie z udziałem pastora Erica Foleya, 

dyrektora Voice of the Martyr Korea. Posiedzenie poświęcone było omówieniu wolności 

religijnej w Korei Północnej. Pastor Foley zaczął wystąpienie od zwrócenia uwagi na 

bezprecedensową reakcję władz północnokoreańskich na coroczny raport ONZ dotyczący 

wolności religijnych na świecie. W marcu 2014 r. władze Korei Północnej określiły 

działalność chrześcijańską w tym kraju jako terrorystyczną. Doszło do aresztowania czterech 

misjonarzy, którzy do tej pory przetrzymywani są w ośrodkach odosobnienia. Pastor Foley 

podkreślił, że celem jego wizyty w polskim parlamencie jest skłonienie władz naszego kraju 

do formalnego wystąpienia w obronie misjonarzy. Jego zdaniem sytuacja chrześcijan w Korei 

Północnej ulega pogorszeniu, o czym zaświadczają uchodźcy z tego kraju, którzy zamieszkują 

w Korei Południowej oraz pracownicy północnokoreańscy zatrudnieni w Chinach lub 

Mongolii. Wyznawanie religii chrześcijańskiej zostało zakwalifikowane w Korei Północnej 

jako przestępstwo przeciwko państwu. Chrześcijanie postrzegani jako nielojalni wobec 

panującej rodziny Kimów mają utrudniony dostęp do edukacji, pracy lub możliwości 

podróżowania. Jeden z aresztowanych misjonarzy przyznał się do prowadzenia działalności 

wywrotowej i chęci obalenia rządu Korei Północnej. Jego oświadczenie zostało sfilmowane  

i było wielokrotnie transmitowane w telewizji, przy czym obywatele tego kraju mieli 

obowiązek obejrzenia nagrania. Pastor Foley podkreślił, że Korea Północna jest od dziesięciu 

lat na pierwszym miejscu, w różnych zestawieniach, wśród krajów, w których brak jest 

wolności religijnych. Jego zdaniem sytuacja chrześcijan w tym kraju ulega pogorszeniu.  

Po wystąpieniu pastora Foleya, przewodniczący zespołu senator Jan Filip Libicki 

poinformował uczestników posiedzenia, że w 2013 r. w imieniu zespołu zaprosił on na 



posiedzenie poświęcone sytuacji chrześcijan w Korei Północnej ambasadora tego kraju  

w Polsce pana Kim Pyong II. Zaproszenie pozostało bez odpowiedzi. Kolejne zaproszenie na 

posiedzenie poświęcone kwestii przestrzegania praw człowieka i obywatela w Korei 

Północnej wystosował przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz 

Schetyna. Pracownik ambasady poinformował wówczas telefonicznie sekretariat komisji 

sejmowej, że ambasador nie może wziąć udziału w tym posiedzeniu ze względu na inne 

ważne obowiązki, jakie ma do wypełnienia. Pomimo nieskutecznych do tej pory działań, 

uczestnicy posiedzenia postanowili wystosować kolejne zaproszenie na posiedzenie zespołu, 

zaakceptowali też propozycję posła Johna Godsona, aby nagłaśniać na portalach 

społecznościowych sprawę aresztowanych misjonarzy.  
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