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Návrh usnesení Evropského parlamentu o potřebě zvláštní pomoci pro křesťanské 

uprchlíky 

Evropský parlament, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2010 o útocích na křesťanské komunity
1
, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o vážných událostech, které 

ohrožují existenci křesťanských a jiných náboženských komunit
2
, 

– s ohledem na článek 133 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že během migračního pohybu dochází k pronásledování 

z náboženských důvodů, jako například v dubnu roku 2015 kdy bylo 12 křesťanů, kteří 

se modlili, vyhozeno z lodi, a následně se utopili; 

B. vzhledem k tomu, že alžírští přistěhovalci v německém Hemeru zbili Eritrejce a jeho 

těhotnou ženu, protože muž nosil křížek; 

C. vzhledem k tomu, že v táboře žadatelů o azyl v bavorském Freisingu byla zbita 

křesťanská rodina z Iráku, která se poté vrátila do Mosulu, protože nedokázala snést 

vyhrožování;  

D. vzhledem k tomu, že Asyřané ze švédského Göteborgu byli obtěžováni výhrůžkami 

typickými pro Islámský stát; 

E. vzhledem k tomu, že vyšší policejní důstojníci v Německu požadují v táborech oddělené 

ubytování pro křesťany v zájmu jejich vlastní bezpečnosti; 

F. vzhledem k tomu, že Ústřední rada východních církví v Německu upozornila na 

ideologicky motivované mlčení o pronásledování křesťanských uprchlíků, 

1. vyzývá orgány EU a média, aby informovaly o aktech nenávisti vůči křesťanům; 

2. vyzývá všechny příslušné úřady, aby zabránily pronásledování křesťanů; 

3. vyzývá vlády, aby urychlily a umožnily přemísťování pronásledovaných křesťanů 

z táborů, kde je ohrožena jejich bezpečnost. 
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