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Dnia 20 lutego 2013 r. w sali nr 102 w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie Komisji 

Spraw Zagranicznych z udziałem Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki 

Społecznej oraz Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie poświęcone 

kwestii przestrzegania praw człowieka i obywatela w Koreańskiej Republice Ludowo-

Demokratycznej.  

Podskretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jerzy Pomianowski, zwrócił 

uwagę, że przestrzeganie praw człowieka w KRLD budzi zaniepokojenie społeczności 

międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście praw osób należących do grup najbardziej 

wrażliwych, tj. dzieci, kobiet i osób niepełnosprawnych. Dokładne sprawdzenie skali 

naruszeń praw człowieka w KRLD nie jest możliwe, gdyż władze odmawiają 

przedstawicielom organizacji rządowych i pozarządowych dostępu do ośrodków 

penitencjarnych, organów sądownictwa i innych urzędów. Publikowane raporty, 

opracowywane m.in. przez agendy ONZ informują o naruszaniu praw człowieka na ogromną 

skalę - doniesienia te potwierdzają uciekinierzy, którym udało się dotrzeć do Korei 

Południowej. Informowali oni o torturach, obozach pracy, nieludzkim traktowaniu oraz 

całkowitym pozbawieniu praw obywatelskich w rozumieniu demokratycznych standardów. 

Pomimo, że KRLD jest stroną Konwencji o Prawach Dziecka 1 i Konwencji o Eliminacji 

Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet,2 władze północnokoreańskie nie podzielają ich 

ogólnie rozpowszechnionego rozumienia i nie starają się wprowadzić ich w życie. Władze 

KRLD kładą nacisk na ideologię Juche, tzw. „kimirsenizm” oraz politykę Songun tj. 

„priorytet dla armii”, w których duch kolektywizmu dominuje nad wolnością jednostki. Dążą 

one do zidentyfikowania i odizolowania wszelkich objawów opozycji lub samodzielnego 

myślenia w kategoriach politycznych. Ścisła kontrola życia społecznego eliminuje niezależne 

zaangażowanie obywateli w procesy polityczne. Zgodnie z danymi publikowanymi przez 

organizacje pozarządowe w Seulu, w Korei Północnej znajduje się od 200 tys. do 400 tys. 

chrześcijan, z czego około 20 tys. regularnie uczestnicy w tajnych nabożeństwach. Za udział 

w nich grożą surowe kary, m. in. więzienie i kara śmierci.  
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Po wypowiedzi Pana Ministra, przedstawiciele organizacji Open Doors niosącej pomoc 

prześladowanym chrześcijanom na świecie, zaprezentowali „Światowy Indeks Prześladowań 

2013 r.”. Korea Północna zajmuje w dalszym ciągu, już od 11 lat pierwsze miejsce w 

rankingu największych prześladowców chrześcijan. Organizacja ta szacuje, że ok. 70 tys. 

chrześcijan znajduje się w obozach pracy. Za samo posiadanie Biblii można trafić do obozu 

pracy, przy czym kara taka może dotknąć rodzinę do 3 pokolenia wstecz.  

Pan Shik Kim, II sekretarz Ambasady Korei Południowej w Polsce, poinformował 

uczestników spotkania, że dialog pomiędzy rządami obydwu Korei uległ zawieszeniu po 

próbach z bronią atomową przeprowadzonych w KRLD. Podkreślił, że władze Korei 

Południowej są otwarte na dialog, a prezydent Park Guen Hie w swojej kampanii wyborczej 

głosiła potrzebę zwiększenia inwestycji gospodarczych u północnego sąsiada, powołanie 

konsultacyjnego komitetu ds. gospodarczych, a w przyszłości ustanowienie Koreańskiej 

Wspólnoty Gospodarczej.  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie senator Jan 

Filip Libicki podkreślił, że obrona chrześcijan jest tylko jednym z elementów obrony praw 

człowieka. Trzeba akcentować, jego zdaniem, wszelkie działania zmierzające do poprawy 

sytuacji chrześcijan w krajach, w których są oni prześladowani czy dyskryminowani. Prawa 

chrześcijan do wyznawania swej wiary należą do katalogu praw człowieka – jednak są dziś 

wyraźnie dostrzegane – zarówno przez polskich parlamentarzystów i kierownictwo MSZ jako 

odrębna kategoria. Senator zapowiedział zorganizowanie podobnego spotkania z senacką 

Komisją Spraw Zagranicznych – mogłoby ono zaowocować wspólnym dokumentem komisji 

w tej sprawie.  
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