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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, 
w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez islamskie ugrupowanie 
terrorystyczne Al-Szabab
(2015/2661(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie sytuacji chrześcijan 
w kontekście wolności wyznania1,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 10 października 2013 r. w sprawie niedawnych 
przypadków stosowania przemocy wobec chrześcijan i prześladowania ich, zwłaszcza 
w Maaluli (Syria) i Peszawarze (Pakistan) oraz w sprawie pastora Saeeda Abediniego 
(Iran)2, z dnia 18 września 2014 r. w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy 
Państwa Islamskiego, w tym prześladowań mniejszości3, z dnia 12 lutego 2015 r. 
w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa 
Islamskiego (IS)4 oraz z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ostatnich ataków 
i uprowadzeń dokonanych przez Państwo Islamskie/Daisz na Bliskim Wschodzie, 
zwłaszcza wobec Asyryjczyków5,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Kenii,

– uwzględniając swoje sprawozdania roczne w sprawie sytuacji praw człowieka na 
świecie i, w szczególności, swoją rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz 
polityki Unii Europejskiej w tym zakresie6,

– uwzględniając art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając art. 9 Europejskiej konwencji praw człowieka z 1950 r.,

– uwzględniając art. 18 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych 
(ICCPR) z 1966 r.,

– uwzględniając Deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji 
i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania z 1981 r.,

– uwzględniając Deklarację ONZ o prawach osób należących do mniejszości narodowych 
lub etnicznych, religijnych i językowych z 1981 r.,

1 Dz.U. C 136E z 11.5.2012, s. 53.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0422.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0027.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0040. 
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0071.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0076.
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– uwzględniając raport niezależnej międzynarodowej komisji śledczej ONZ do spraw 
Syryjskiej Republiki Arabskiej zatytułowany „Rządy terroru: życie pod groźbą Państwa 
Islamskiego w Syrii” („Rule of Terror: Living under ISIS in Syria”) z dnia 14 listopada 
2014 r.,

– uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 9 stycznia 2014 r. 
w sprawie prac ONZ nad wsparciem afrykańskich państw oraz podmiotów regionalnych 
i subregionalnych w zwalczaniu terroryzmu;

– uwzględniając sprawozdania roczne oraz sprawozdania okresowe specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. wolności religii lub przekonań,

– uwzględniając wytyczne UE dotyczące propagowania i ochrony wolności religii lub 
przekonań,

– uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed 
wymuszonym zaginięciem,

– uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 25 lutego 2015 r. 
potępiające uprowadzenie ponad 100 Asyryjczyków przez ISIL,

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel w sprawie 
przemocy i prześladowań wobec chrześcijan i innych społeczności na Bliskim 
Wschodzie, 

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel z dnia 
13 kwietnia 2015 r. w sprawie zamachów terrorystycznych w Garissie (Kenia),

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 
3 kwietnia 2015 r. w sprawie zamachu dokonanego przez Al-Szabab w Garissie 
(Kenia),

– uwzględniając kenijską ustawę o przeciwdziałaniu terroryzmowi z 2012 r.

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że liczba ataków na mniejszości religijne, a w szczególności na 
chrześcijan, na świecie znacząco wzrosła w ostatnich miesiącach; mając na uwadze, że 
każdego dnia dochodzi do morderstw, pobić i aresztowań chrześcijan przez terrorystów 
działających pod hasłem dżihadu, głównie w niektórych częściach świata arabskiego;

B. mając na uwadze, że w rezolucji ONZ nr 1373 (2001) potępiono finansowanie 
zamachów terrorystycznych i zwrócono się do wszystkich państw o powstrzymanie się 
od zapewnienia wsparcia w jakiejkolwiek postaci, czynnego lub biernego, podmiotom 
lub osobom uczestniczącym w aktach terrorystycznych, aby wyjąć spod prawa 
rekrutację przez grupy terrorystyczne i położyć kres zaopatrywaniu terrorystów w broń;

C. mając na uwadze, że według sprawozdań międzynarodowych, takich jak sprawozdanie 
z 2014 r. pt. „Aid to the Church in Need - Religious Freedom in the World” („Pomoc 
Kościołowi w potrzebie – wolność religijna na świecie”), chrześcijanie są 
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zdecydowanie najbardziej prześladowaną grupą religijną; mając na uwadze, że 
ekstremizm i prześladowania tego rodzaju stają się istotnym czynnikiem 
przyczyniającym się do nasilania się zjawiska masowej migracji;

D. mając na uwadze, że według danych OBWE każdego roku ofiarą zabójstw pada około 
150 000 chrześcijan;

E. mając na uwadze, że liczba osób należących do prężnej społeczności chrześcijańskiej 
w Iraku, istniejącej od I w. n.e., zmalała z 1,5 mln do około 450 000 osób, a ponad 
70% irackich chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia kraju;

F. mając na uwadze, że odsetek chrześcijańskich mieszkańców Syrii spadł z 30% w latach 
20. ubiegłego wieku do poniżej 10% w 2015 r., co oznacza, że społeczność ta jest 
w zaniku we własnej ojczyźnie;

G. mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2015 r. ugrupowanie ISIS/Daisz ścięło 
21 egipskich chrześcijan koptyjskich;

H. mając na uwadze, że w dniu 15 marca 2015 r. 14 osób zginęło w eksplozjach 
w kościołach katolickich w Pakistanie;

I. mając na uwadze, że w dniu 19 kwietnia 2015 r. ugrupowanie ISIS/Daisz dokonało 
masakry 30 etiopskich chrześcijan, w okrutny sposób ścinając ich w Libii;

J. mając na uwadze, że podczas niedawnej przeprawy morskiej z Libii muzułmańscy 
migranci wyrzucili za burtę 12 chrześcijan z powodu ich wiary; 

K. mając na uwadze, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. w wyniku zamachu terrorystycznego 
przeprowadzonego przez somalijską grupę islamską Al-Szabab na terenie uniwersytetu 
w Garissie w północno-wschodniej Kenii – który doprowadził do 15-godzinnego 
oblężenia – 148 osób, w większości chrześcijańskich studentów zginęło, a wielu innych 
odniosło rany;

L. mając na uwadze, że w reakcji na udział Kenii w misji Unii Afrykańskiej w Somalii 
zamachy Al-Szabab w Kenii dramatycznie nasiliły się w ostatnich dwóch latach, 
w ciągu których według szacunków na ziemi kenijskiej zginęło aż 600 osób, w tym 
67 osób w zamachu na centrum handlowe Westgate w 2013 r.;

M. mając na uwadze, że szacuje się, iż około 10% ogółu sił Al-Szabab stanowią bojownicy 
kenijscy;

N. mając na uwadze, że Al-Szabab stale prowadzi ataki i bombardowania, głównie w 
północno-wschodniej prowincji Kenii, za ich cel obierając posterunki policji i konwoje 
humanitarne, a także kościoły i zgromadzenia religijne;

O. mając na uwadze, że zamachowcy w Garissie świadomie obrali za cel osoby niebędące 
muzułmanami i wybierali chrześcijan, aby dokonać ich brutalnej egzekucji; mając na 
uwadze, że Al-Szabab otwarcie i publicznie głosi, że prowadzi wojnę przeciwko 
chrześcijanom w regionie; 
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P. mając na uwadze, że Kenia jest krajem o wielkiej różnorodności etnicznej, językowej, 
kulturowej i religijnej; mając na uwadze, że w ubiegłych latach podziały między 
społecznościami religijnymi znacznie się nasiliły i są szeroko wykorzystywane przez 
grupy terrorystyczne;

1. potępia niedawne zamachy na społeczności chrześcijańskie w różnych krajach i wyraża 
solidarność z rodzinami ofiar, uwagę kierując w szczególności na wyrzucenie za burtę 
12 chrześcijan podczas niedawnej przeprawy z Libii oraz egzekucję 30 etiopskich 
chrześcijan w dniu 19 kwietnia 2015 r.;

2. przypomina, że w 82 z 196 krajów (42%) dochodzi do poważnych naruszeń wolności 
religii i przekonań, przy czym chrześcijanie są najbardziej prześladowaną mniejszością 
religijną na świecie;

3. wyraża poważne zaniepokojenie wykorzystywaniem religii przez sprawców zamachów 
terrorystycznych w niektórych częściach świata; potępia instrumentalizację religii 
w rozmaitych konfliktach; potępia rosnącą liczbę zamachów terrorystycznych na 
kościoły na całym świecie, a zwłaszcza zamach w Pakistanie w dniu 15 marca 2015 r., 
w wyniku którego zginęło 14 osób; zdecydowanie potępia więzienie, porywanie, 
torturowanie, zniewalanie i publiczne egzekucje chrześcijan w Korei Północnej;

4. wyraża głębokie zaniepokojenie mnożeniem się przypadków nietolerancji, represji 
i przemocy wobec chrześcijan, szczególnie w niektórych częściach świata arabskiego; 
potwierdza i popiera niezbywalne prawo wszystkich mniejszości religijnych 
i etnicznych zamieszkujących Irak i Syrię, w tym chrześcijan, do dalszego przebywania 
na terenach zwyczajowo zamieszkałych przez nich w przeszłości, w warunkach 
godności, równości i bezpieczeństwa; zauważa, że członkowie różnych grup religijnych 
od stuleci pokojowo wspólnie zamieszkiwali ten region;

5. potępia stosowanie przez ISIS/Daisz w Syrii i Iraku dawnego prawa czyli tzw. paktu 
dhimmi w celu dokonywania wymuszeń na chrześcijanach za pomocą obowiązków 
podatkowych i restrykcji związanych z religią, pod groźbą śmierci; 

6. popiera wysiłki międzynarodowe skierowane przeciw ISIS/Daisz, w tym działania 
militarne międzynarodowej koalicji w celu powstrzymania rozszerzania się wpływów 
dżihadystów;

7. wzywa Komisję, społeczność międzynarodową i organizacje takie jak ONZ do 
przyjęcia proaktywnego i zapobiegawczego podejścia do wszelkich naruszeń wolności 
religii i przekonań, która jest zapisana jako prawo podstawowe w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka;

8. podkreśla, że międzynarodowy terroryzm w imię dżihadu jest finansowany z prania 
pieniędzy, okupów, wymuszeń, handlu narkotykami i korupcji; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z krajami trzecimi w zakresie 
wymiany informacji dotyczących prania pieniędzy w celu finansowania terroryzmu oraz 
w zakresie zaostrzania prawodawstwa odnoszącego się do zamrażania aktywów osób 
podejrzanych;
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9. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie delegacji mediatorów i ekspertów do spraw 
dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, która powinna uczestniczyć w misjach 
pokojowych ONZ w celu zwiększenia intensywności negocjacji i mediacji pokojowych 
prowadzonych przez wysłanników ONZ;

10. nalega na instytucje UE, by spełniły zobowiązanie na mocy art. 17 TFUE do 
prowadzenia otwartego, przejrzystego i systematycznego dialogu z kościołami 
i organizacjami wyznaniowymi, filozoficznymi i niewyznaniowymi, aby 
zagwarantować, że prześladowanie społeczności chrześcijańskich oraz innych 
społeczności religijnych zostanie uznane za kwestię priorytetową podlegającą regularnej 
dyskusji; 

11. potępia i odrzuca wszelkie błędne interpretacje przesłania islamu służące tworzeniu 
brutalnej, okrutnej, totalitarnej, opresyjnej i ekspansywnej ideologii legitymizującej 
eksterminację mniejszości chrześcijańskich;

12. stanowczo potępia barbarzyńską masakrę, która miała miejsce na kampusie 
uniwersyteckim w Garissie i której celem byli niewinni kenijscy studenci oraz 
pracownicy pełniący swoje obowiązki; składa rodzinom ofiar kondolencje i wyrazy 
głębokiego współczucia;

13. potępia kierowanie zamachów terrorystycznych na instytucje i placówki edukacyjne, co 
niszczy edukację oraz narusza godność wszystkich obywateli, a także powoduje 
nieufność i podziały między społecznościami; przypomina o ubiegłorocznym, 
potępionym przez cały świat uprowadzeniu i doprowadzeniu do zaginięcia 
chrześcijańskich dziewcząt w nigeryjskim mieście Chibok przez dżihadystyczne 
ugrupowanie terrorystyczne Boko Haram; 

14. zachęca władze Kenii do wzmożenia wysiłków na rzecz walki z terroryzmem, 
ekstremizmem i radykalizacją; podkreśla kluczową rolę Kenii w stabilności regionu 
i w związku z tym ponownie wyraża poparcie UE dla misji Unii Afrykańskiej 
w Somalii;

15. przypomina, że wdrożenie reform politycznych, gospodarczych i instytucjonalnych oraz 
reform w zakresie bezpieczeństwa ma krytyczne znaczenie dla pojednania 
i zapobiegania dalszym konfliktom w Kenii; wzywa rząd Kenii, aby nadal wzmacniał 
demokrację i stabilność oraz zapewnił dobre sprawowanie rządów, praworządność 
i poszanowanie praw człowieka w całym kraju;

16. apeluje do rządu Kenii o niezwłoczne dochodzenie i postawienie przed sądem 
wszystkich sprawców mordów; 

17. z zadowoleniem przyjmuje wezwanie do jedności narodowej wystosowane przez 
przywódców politycznych i religijnych Kenii; wzywa rząd do przyjęcia konkretnych 
środków na rzecz inicjatyw i działań w zakresie dialogu międzyetnicznego 
i międzyreligijnego oraz do promowania pokojowej koegzystencji wszystkich 
społeczności; 

18. przypomina, że rząd jest odpowiedzialny za zapewnienie obywatelom ochrony oraz 
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walkę z bezkarnością; podkreśla znaczenie ochrony ofiar terroryzmu poprzez 
zapewnienie wsparcia psychologicznego ofiarom i członkom ich rodzin oraz 
zagwarantowanie im swobody wyznawania religii i przekonań;

19. podkreśla, że potrzebne jest zwiększenie pomocy humanitarnej i wsparcia 
międzynarodowego w celu ochrony życia chrześcijan i innych mniejszości religijnych 
na obszarach dotkniętych konfliktem i w obozach dla uchodźców; w związku z tym 
wzywa ONZ, aby wraz z władzami Kenii zajęła się narastającymi problemami 
dotyczącymi sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w obozie uchodźców w Dadaab 
w północnej Kenii, w którym obecnie przebywa 335 000 uchodźców z Somalii;

20. ponownie wyraża solidarność ze wszystkimi chrześcijanami prześladowanymi 
w różnych częściach Afryki, szczególną uwagę kierując na niedawne okrucieństwa 
dżihadystów w Libii, Nigerii i Sudanie;

21. apeluje do przywódców muzułmańskich o absolutne potępienie wszystkich zamachów 
terrorystycznych, w tym zamachów wymierzonych przeciw społecznościom 
i mniejszościom religijnym, w szczególności chrześcijanom;

22. ponownie wyraża poparcie dla wszelkich inicjatyw mających na celu wspieranie 
dialogu i wzajemnego szacunku między wspólnotami religijnymi i innymi; wzywa 
wszystkie władze religijne do propagowania tolerancji i podejmowania inicjatyw 
przeciwko nienawiści oraz naznaczonej przemocą i ekstremizmem radykalizacji postaw;

23. podkreśla raz jeszcze, że prawo do wolności myśli, sumienia i religii należy do praw 
podstawowych;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawicielowi Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw 
członkowskich, rządowi i parlamentowi Kenii, instytucjom Unii Afrykańskiej, 
sekretarzowi generalnemu ONZ i Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ.


