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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie uznania ludobójstwa chrześcijan na świecie i ustanowienia europejskiego dnia 
walki z prześladowaniem i dyskryminowaniem chrześcijan na świecie1

1. Wolność religii na świecie jest zagrożona, a chrześcijanie są jedną z najbardziej 
prześladowanych grup;

2. według ośrodka Center for the Study of Global Christianity co roku na świecie zabija się 
100 000 chrześcijan, co oznacza, że co pięć minut ginie jeden chrześcijanin;

3. OBWE potwierdza, że 80% osób prześladowanych z powodów religijnych na całym 
świecie to chrześcijanie;

4. według organizacji Open Doors co najmniej 100 mln chrześcijan na świecie pada ofiarą 
mordów i tortur i stwierdza, że „podczas gdy rok 2014 zapisał się w historii ze względu na 
najwyższy we współczesnych czasach poziom prześladowań chrześcijan, obecne warunki 
wskazują na to, że najgorsze dopiero ma przyjśćˮ; 

5. zwraca się do Komisji o monitorowanie sytuacji chrześcijańskich społeczności w ramach 
dialogu politycznego z państwami Bliskiego Wschodu i państwami afrykańskimi;

6. zwraca się do Komisji o to, by wszelka pomoc finansowa na rzecz rozwoju była 
przyznawana jedynie pod warunkiem, że państwo będące jej beneficjentem zobowiąże się 
do przestrzegania zasady wolności religii oraz przyjmie treść art. 21 TUE oraz art. 205 
TFUE;

7. w celu uwrażliwienia społeczeństwa na zjawisko ludobójstwa chrześcijan oraz w celu 
upamiętnienia chrześcijan–ofiar nietolerancji religijnej, wzywa do ustanowienia 
europejskiego dnia walki z prześladowaniem i dyskryminowaniem chrześcijan na świecie;

8. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane, Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


