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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de noodzaak van speciale bijstand 

voor christelijke vluchtelingen 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2010 over aanvallen op christelijke 

gemeenschappen
1
, 

– gezien zijn resolutie van 15 november 2007 over gebeurtenissen die een bedreiging 

vormen voor christelijke en andere religieuze gemeenschappen
2
, 

– gezien artikel 133 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat migranten soms omwille van hun geloof worden aangevallen, zoals in 

april 2015 toen twaalf christenen terwijl ze aan het bidden waren uit een boot werden 

gegooid en verdronken; 

B. overwegende dat Algerijnse immigranten in de Duitse stad Hemer een Eritreër en zijn 

zwangere vrouw hebben geslagen omdat de man een kruis droeg; 

C. overwegende dat een christelijke familie uit Irak in het asielzoekerscentrum in Freising 

(in Beieren) is geslagen en later naar Mosul is teruggekeerd omdat zij de tegen hun 

geuite bedreigingen niet langer konden verdragen;  

D. overwegende dat Syriërs in Gotenburg (in Zweden) zijn geïntimideerd met bedreigingen 

zoals we die kennen van ISIS; 

E. overwegende dat hoge Duitse politiefunctionarissen erop hebben aangedrongen 

christelijke immigranten voor hun eigen veiligheid in aparte kampen onder te brengen; 

F. overwegende dat de Centrale Raad van Oostelijke Kerken in Duitsland de aandacht 

heeft gevestigd op het ideologisch gemotiveerde stilzwijgen van de vervolging van 

christelijke vluchtelingen; 

1. roept de EU-autoriteiten en de media op gevallen van haat tegen christenen te melden; 

2. roept alle bevoegde autoriteiten op vervolgingen van christenen te voorkomen; 

3. roept regeringen op christenen die worden vervolgd versneld te verhuizen naar kampen 

waar hun veiligheid niet in het gedrang komt. 
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