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Irak: los jazydów 
Na obszarach zajętych przez bojowników Państwa Islamskiego w północno-zachodnim Iraku, a 
zwłaszcza w mieście Sinjar dnia 3 sierpnia br. osoby niebędące muzułmanami, które odmówiły 
przejścia na islam, zostały zamordowane lub musiały ratować się ucieczką. Jazydzi, podobnie jak 
chrześcijanie, szabakowie i Turkmeni, są ofiarami tych czystek.  

Kontekst 
Jazydzi przed atakami ze strony Państwa Islamskiego 
Według szacunków na świecie żyje do 500 000 do 700 000 jazydów: przed pojawieniem się bojowników 
Państwa Islamskiego większość jazydów zamieszkiwała Irak (przede wszystkim w Sinjarze). Inne wspólnoty 
jazydów osiedliły się w Syrii, Turcji, Armenii i Gruzji. Na obszarze Niemiec żyje prawdopodobnie największa 
wspólnota jazydów w UE (40 000 osób).   

Jedną z głównych postaci ich panteonu jest anioł, który przybrał postać pawia, Malak Taus, będący 
pośrednikiem między człowiekiem a bogiem, którego jazydzi wielbią za niezależność, a niektórzy muzułmanie 
kojarzą z szatanem (szejtan). Ich praktyki religijne wydają się być również bliskie praktykom pewnych sekt 
szyickich, które w oczach zwolenników kalifatu sunnickiego także stanowią herezję. 

Pomimo że konstytucja Iraku przyznaje wolność religii i wyznania mniejszościom zamieszkującym ten kraj, 
przemoc wobec jazydów nie jest zjawiskiem związanym z ekspansją Państwa Islamskiego w Iraku. Ich historia 
jest naznaczona prześladowaniami i dyskryminacją, które doprowadziły do tego, że osiedlili się oni w 
oddalonych regionach górskich. Kurdojęzyczna mniejszość jazydów, zamieszkująca prowincję Niniwa 
oficjalnie podlegającą rządowi centralnemu, jednak w rzeczywistości od 2003 r. kontrolowaną przez 
kurdyjskie siły zbrojne, stanowiłaby dla regionalnego rządu Kurdystanu (GRK) atut w przypadku 
zorganizowania referendum w sprawie faktycznego przyłączenia tej prowincji do GRK. Nie stanowiło to 
jednak przeszkody dla aktów okrucieństwa wymierzonych w tę mniejszość, w szczególności masakry z 2007 r. 

Los jazydów po zajęciu Sinjaru 
W pierwszych dniach sierpnia 2014 r. oddziały Państwa Islamskiego pokonały armię kurdyjską („Peshmerga”) 
w wielu strefach północno-zachodniego Iraku, zbliżając się do kurdyjskich instalacji naftowych lub przejmując 
nad nimi kontrolę. Choć trudno jest ustalić dokładną liczbę, kilkadziesiąt tysięcy spośród 200 000 osób, które 
uciekły z Sinjaru, może być nadal odciętych od świata w pobliskich górach, pomimo irackiej operacji 
ewakuowania ludności i pomimo bombardowania przeprowadzonego przez armię amerykańską w celu 
przerwania oblężenia góry Sinjar. Niektórym uchodźcom udało się znaleźć schronienie w autonomicznym 
regionie Kurdystanu i w sąsiednich krajach, w Turcji, a nawet na obszarach Syrii zamieszkałych przez ludność 
kurdyjską, co zwiększyło jeszcze napływ uchodźców do tego regionu. 

Stanowisko Unii Europejskiej i podjęte przez nią działania 
Dnia 12 sierpnia 2014 r. komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania 
kryzysowego Kristalina Georgiewa „zdecydowanie potępiła” ataki wymierzone celowo w cywilną ludność 
Iraku i ogłosiła, że Komisja Europejska zwiększy o 5 mln EUR środki na pomoc humanitarną dla Iraku, w 
związku z czym całkowita wartość środków na rzecz Iraku wyniesie w 2014 r. 17 mln EUR.  

Podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 15 sierpnia UE potwierdziła swoje zaangażowanie 
na rzecz poszanowania jedności terytorialnej Iraku i z zadowoleniem przyjęła mianowanie Heidera Al 
Abadiego premierem tego kraju. Na tym posiedzeniu Rada wyraziła poparcie dla dostaw broni i pomocy ze 
strony niektórych państw członkowskich udzielanej bojownikom kurdyjskim za zgodą władz irackich. 
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Poparcie rządu irackiego i konieczność podjęcia skoordynowanych działań w regionie zostały potwierdzone 
podczas specjalnego posiedzenia Rady w dniu 30 sierpnia 2014 r. 

Ze swojej strony przewodniczący Parlamentu Europejskiego w swoim wystąpieniu na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w dniu 30 sierpnia podkreślił, iż kwestią niecierpiącą zwłoki jest „szybkie uruchomienie, bez 
biurokratycznych komplikacji” znacznej pomocy na rzecz wysiedleńców.  

Stanowiska i działania Narodów Zjednoczonych 
Rada Bezpieczeństwa, zwołana w trybie pilnym w dniu 7 sierpnia, wyraziła swoje „głębokie oburzenie” i 
przyjęła dnia 15 sierpnia rezolucję nr 2170 (2014) „potępiającą łamanie praw człowieka przez grupy 
ekstremistów w Iraku i Syrii.” We wspólnym komunikacie Specjalny Doradca ds. Zapobiegania Ludobójstwu i 
Specjalny Doradca ds. Obowiązku Ochrony wskazali na zagrożenie ludobójstwem i uznali, że przemoc, jaką 
stosuje Państwo Islamskie, można uznać za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Wysoka 
Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka potępiła „czystki etniczne i religijne” dokonywane 
przez Państwo Islamskie wobec jazydów i innych mniejszości. 

Ogłoszono nadzwyczajną sytuację humanitarną trzeciego stopnia (jak w przypadku kryzysów w Syrii, Sudanie 
Południowym czy Republice Środkowej Afryki), a większość agencji humanitarnych ONZ już podejmuje 
działania na miejscu.  

Stanowiska organizacji pozarządowych 
Organizacje humanitarne, które działały już wcześniej na obszarze Kurdystanu, niosąc pomoc uchodźcom 
syryjskim, objęły również swoją działalnością Sinjar, nie są jednak w stanie stawić czoła ogromowi potrzeb. 
Pomoc humanitarna dociera z trudem do osób, dla których jest przeznaczona pomimo zrzutów żywności i 
sprzętu.  

Organizacje działające na rzecz ochrony praw człowieka, takie jak Amnesty International czy 
Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, są zaalarmowane masowymi mordami i wezwały wspólnotę 
międzynarodową do podjęcia działań na większą skalę.  

 
Źródło mapy: Biur Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.   
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