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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 
 

 

Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie 

 

 

Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie został utworzony 22 grudnia 2011 

roku, celem bieżącego monitorowania sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - 

w miarę możliwości - przeciwdziałania temu zjawisku.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 20 lutego, 2 października i 29 października 

2013 r.  

 

Dnia 20 lutego 2012 r. 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.  

Uczestniczący w posiedzeniu 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. 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. Ścisła kontrola 

życia społecznego eliminuje niezależne zaangażowanie obywateli w procesy polityczne. 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez organizacje pozarządowe w Seulu, w Korei 

                                                           
1 Dz. U. 1991 r. nr 120, poz. 526 
2 Dz. U. 1982 r. nr 10, poz. 71 



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. 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. 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.  

 

Dnia 2 października 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu z udziałem ambasadora 

Egiptu pana Reda Bebars.  

Ambasador omówił aktualną sytuację polityczną w Egipcie oraz ustosunkował się do 

projektu uchwały Sejmu RP w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi 

wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii (druk sejmowy nr 1702). Haseł wolnego, 

tolerancyjnego, otwartego Egiptu głoszonych podczas pokojowych manifestacji, które odbyły 

się na przełomie czerwca i lipca 2013 r. nie zaakceptowało Bractwo Muzułmańskie żądając 

powrotu obalonego prezydenta Mohammeda Morsi. Doszło do rozlewu krwi, niszczono 

budynki rządowe i ponad 40 kościołów. Ustosunkowując się do projektu uchwały Sejmu RP 

w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi  

w Egipcie i Syrii, ambasador zauważył, że potępiane powinny być organizacje stosujące 

przemoc a nie rząd, który stara się realizować Mapę Drogową oraz Program Egiptu dla 

Podtrzymania Drogi do Demokracji, dokumenty oferujące możliwość uczestnictwa 

politycznego i społecznego wszystkim obywatelom w celu ustalenia zasad i przepisów, które 



zapewnią efektywną kontynuację procesu demokratycznego w tym kraju. Ambasador 

podkreślił, że na ukończeniu są prace nad nową konstytucją, i że jeszcze w tym roku odbędą 

się w Egipcie wybory parlamentarne i prezydenckie. W nowej konstytucji, której przyjęcie 

zostanie poddane pod referendum ludowe, zamieszczone zostaną przepisy zawierające 

gwarancje swobodnego wyznawania i bezpiecznego praktykowania różnych religii. Zdaniem 

ambasadora Egipcjanie nie zaakceptują rządów fundamentalistów, nie pozwolą na 

terroryzowanie obywateli. Na zakończenie ambasador podkreślił, że potępiani powinni być 

rzeczywiści sprawcy przemocy, a nie władze Egiptu.  

 

Dnia 29 października 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu z udziałem ambasadora 

Syrii pana Idrisa Mayya.  

Ambasador omawiając aktualną sytuację polityczną w Syrii podkreślił, że Syryjczycy 

tworzą wspólny naród bez rozróżniania na chrześcijan i na muzułmanów. Zaakcentował,  

że Syria jest jednym z niewielu państw na świecie, gdzie można zobaczyć kościoły 

sąsiadujące z meczetami. Destabilizacja sytuacji wewnętrznej w kraju zaczęła się po 15 marca 

2011 roku. W wyniku działalności terrorystycznej i walk wewnętrznych Syrię musiało 

opuścić 500 000 obywateli. Zniszczeniu uległy 43 świątynie chrześcijańskie, niszczone są też 

meczety, zabity został mufti Damaszku. Grupy terrorystyczne przenikające z państw 

ościennych destabilizują sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Syrii. Rząd syryjski podjął 

stanowcze kroki, aby zakończyć konflikt, zachęca do dialogu z przedstawicielami Ligii 

Arabskiej i ONZ. Ambasador uważa, że inne państwa powinny włączyć się do dialogu celem 

zakończenia konfliktu. Z pomocą innych państw powinno się usiąść do dialogu przy 

okrągłym stole. Członkowie zespołu uzyskali informacje o podejmowanych przez rząd 

syryjski działaniach zmierzających do przeciwdziałania atakom na kościoły czy miejsca kultu, 

oraz o tym, kto faktycznie skorzystał na „arabskiej wiośnie” i kto udziela Syrii faktycznego 

wsparcia. 
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