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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie specjalnej pomocy dla 

uchodźców chrześcijańskich 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie niedawnych ataków 

na wspólnoty chrześcijańskie
1
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie poważnych 

wydarzeń, zagrażających istnieniu wspólnot chrześcijańskich oraz innych wspólnot 

religijnych
2
, 

– uwzględniając art. 133 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że podczas ruchów migracyjnych miały miejsce prześladowania na 

tle religijnym, przykładowo w kwietniu 2015 r., kiedy to utonęło 12 wyrzuconych z 

łodzi modlących się chrześcijan; 

B. mając na uwadze, że uchodźcy algierscy w niemieckim mieście Hemer pobili 

Erytrejczyka i jego ciężarną żonę, ponieważ mężczyzna ten miał na sobie wisior w 

kształcie krzyża; 

C. mając na uwadze, że w obozie dla osób ubiegających się o azyl w Freising w Bawarii 

pobito rodzinę chrześcijan z Iraku, rodzina ta powróciła następnie do Mosulu, jako że 

nie mogła dłużej znieść skierowanych przeciw niej gróźb;  

D. mając na uwadze, że w Goteborgu w Szwecji nękano Asyryjczyków groźbami 

charakterystycznymi dla Państwa Islamskiego; 

E. mając na uwadze, że starsi rangą oficerowie policji niemieckiej zwrócili się z 

wnioskiem o osobne zakwaterowanie chrześcijan w obozach ze względu na ich 

bezpieczeństwo; 

F. mając na uwadze, że Centralna Rada Kościołów Wschodu w Niemczech zwróciła 

uwagę na ideologicznie umotywowany brak reakcji na prześladowanie uchodźców 

chrześcijańskich; 

1. wzywa władze UE oraz media unijne do składania doniesień o aktach nienawiści w 

stosunku do chrześcijan; 

2. wzywa wszystkie odnośne organy władzy do zapobiegania aktom prześladowania 

chrześcijan; 

3. wzywa rządy do umożliwienia i przyspieszenia relokacji prześladowanych chrześcijan z 

obozów, gdzie ich bezpieczeństwo jest zagrożone. 
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