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Kilka słów o Papieskim Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

 Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) pomaga chrześcijanom w 140 krajach na całym 

świecie. Zakres pomocy obejmuje: ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, apostolat 

biblijny, pomoc duszpasterską, katechezę, stypendia mszalne, środki transportu, pomoc budowlaną. 

Papieskie Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie powstało w 1947 roku, założone przez o. Werenfrieda 

van Straaten (1913-2003) holenderskiego norbertanina. W roku 1984 zostało uznane przez Stolicę 

Apostolską jako "ogólnokościelna organizacja na prawie papieskim". Papież Benedykt XVI w grudniu 

2011 roku podniósł międzynarodowe katolickie dzieło PKWP do rangi fundacji na prawie papieskim 

z siedzibą w Watykanie. Prezydentem stowarzyszenia jest kard. Mauro Piacenza.  

Organizacja na początku swej działalności pomagała w Europie Zachodniej, szczególnie 

w Niemczech, zniszczonych na skutek II wojny światowej materialnie i duchowo. Pomoc szybko zaczęła 

być przekazywana również do krajów Europy Wschodniej, w tym do Polski, a następnie na pozostałe 

kontynenty. Papieskie Stowarzyszenie PKWP wspiera prześladowanych i uciskanych chrześcijan, 

zwłaszcza w rejonach objętych biedą i pogrążonych w konfliktach zbrojnych (Afryka, Azja, Ameryka 

Łacińska, Europa Wschodnia). PKWP w Kościele w Polsce od roku 1958 wspomaga finansowo wszystkie 

zakony kontemplacyjne oraz kształcenie księży i osób duchownych. 

 Sekcja Polska Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie działa w naszym kraju od 

31 stycznia 2006 roku. Funkcjonuje jako kościelna osoba prawna na podstawie Konferencji Episkopatu 

Polski z dnia 18 marca 2004 r. oraz decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2005 r. 

Aktualnie w Polsce działają trzy biura PKWP w: Warszawie, Krakowie (2014r.) i Poznaniu (2015r.). 

 Od 2009 roku Sekcja Polska PKWP przy aprobacie Konferencji Episkopatu Polski, organizuje 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zainicjowało również wydanie publikacji 

"Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniu chrześcijan". Wydaje również "Wierzę. Mały 

Katechizm Katolicki", Biblię dla dzieci "Bóg przemawia do swoich dzieci" - przetłumaczona na 176 

języków.  

 

 

 

 

 

 



 

Raport o wolności religijnej na świecie 2016 - metodologia i definicje 
 
Raport publikowany jest co dwa lata przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), międzynarodową 
katolicką organizację charytatywną o statusie Stowarzyszenia Papieskiego. Obecna edycja obejmuje 
okres od czerwca 2014 do czerwca 2016. Raport opisuje do jakiego stopnia przestrzegane jest prawo 
do wolności religijnej w 196 krajach świata wobec wszystkich grup religijnych, nie tylko chrześcijan.  
 
Dodatkowo do pełnego raportu dołączona jest znacznie krótsza wersja, napisana i skompilowana przez 
pracowników PKWP. 
 
Indywidualne raporty poszczególnych krajów zostały napisane przez 24 niezależnych dziennikarzy, 
pracowników naukowych oraz autorów mieszkających w regionach przez siebie opisywanych, w tym 
w Azji, Afryce, Europie i w obu Amerykach. Źródła z których pochodzą teksty podane są w przypisach; 
i pochodzą z szerokiego zakresu wiarygodnych i miarodajnych publikowanych materiałów. 
 
Raport na temat każdego kraju rozpoczyna się od przeglądu dotyczącego prawnej i konstytucyjnej 
sytuacji w kwestii wolności religijnej, następnie prezentowany jest opis jak dalece respektowane jest 
prawo w życiu codziennym. Opisane są incydenty religijnego prześladowania. Autorzy mieli za zadanie 
ocenić czy w czasie objętym przez raport sytuacja w zakresie wolności religijnej w danym kraju 
poprawiła się, pogorszyła, czy pozostaje niezmieniona, a także przedstawić prognozę krótkoterminową 
rozwoju sytuacji w przyszłości. Pomoc Kościołowi w Potrzebie uznaje, że opinie te mogą być w pewnym 
stopniu subiektywne.  
 
Dodatkowo pracownicy Pomoc Kościołowi w Potrzebie umiejscowili każdy z krajów, w oparciu o fakty 
przedstawione w tekście, w trzech szerokich kategoriach: prześladowania, dyskryminacja oraz 
“niesklasyfikowane”; odnoszących się do poziomu pogwałcania prawa do wolności religijnej Te 
kategorie są szczegółowo opisane w samym raporcie.  
 
Najniższy poziom “niesklasyfikowane” - zawiera różne stopnie nietolerancji, od drobnej do jawnej. 
Poważna nietolerancja jest rozumiana jako powtarzalność informacji portretujących jedną z grup jako 
niebezpieczną lub szkodliwą w danym społeczeństwie. Różnica między tym a kolejnymi dwoma 
poziomami jest taka, że przeciwdziałanie tym akcjom i negatywnym informacjom wciąż może być 
egzekwowane przez prawo.  
 
Kolejną kategorią jest “dyskryminacja”. Dotyczy to sytuacji w których brak tolerancji jest 
niekontrolowany, a prawa i reguły są stosowane tylko wobec poszczególnych grup, a nie całego 
społeczeństwa. 
 
Trzecią kategorią są “prześladowania”. Są to wszelkiego rodzaju aktywne działania prowadzące 
do eksterminacji, wypędzenia lub ujarzmienia danej grupy religijnej. Prześladowaniom często 
towarzyszy przemoc. 
 



 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego, którzy przypisują poszczególne kategorie posługują się listą 
uwzględniającą około 30 kryteriów.  
 
Teksty zostały poddane szczegółowemu sprawdzeniu. Trzech międzynarodowych redaktorów 
zrecenzowało każdy tekst z indywidualnymi autorami. Zostały one także sprawdzone, w większości 
przypadków, przez odpowiedniego specjalistę od projektów pomocy w danym regionie zatrudnionego 
w centrali Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Königstein w Niemczech. 
 
Wreszcie teksty zostały zrecenzowane przez dziesięcioosobowy “Komitet redakcyjny” składający się 
z pracowników PKWP z sześciu różnych krajów.  
 
Za tłumaczenie raportu z języka angielskiego (w którym został napisany) na sześć innych języków: 
francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski i holenderski odpowiedzialnych było jedenastu 
tłumaczy. Korektą tekstu zajmowało się siedmiu redaktorów. 
 

Źródła danych 
 
Populacja: 
 
Najczęściej używanymi źródłami w kwestii danych dotyczących populacji był The World Bank Open 
Data oraz ONZ. W przypadku kilku krajów dane zostały zaczerpnięte z innych źródeł.  
 
Przynależność religijna:  
 
W większości przypadków dane dotyczące przynależności religijnej zostały zaczerpnięte 
z The Association on Religion Data Archive (www.thearda.org).  
Jednakże w wielu przypadkach dane są wyłącznie szacunkowe, gdyż nawet zadanie pytania 
o przynależność religijną jest widziane jako pogwałcenie prawa do wolności religijnej. Jest to 
przypadek, np. większości krajów UE. Nasze źródła są najlepszymi z dostępnych, ale podlegają 
powyższym zastrzeżeniom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thearda.org/


 

Raport o wolności religijnej na świecie 2016: „nienawiść religijna przyczyną  

zwiększenia globalnej niestabilności”.  

 
Religijny Fundamentalizm – bardziej radykalny niż kiedykolwiek wcześniej – jest przyczyną śmierci, 

zniszczeń, przesiedleń oraz pogłębienia globalnej niestabilności na niespotykaną dotąd skalę – 

podkreślają autorzy Raportu o wolności religijnej na świecie 2016 opublikowanego przez Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie. Raport ostrzega także przed globalnym wpływem „nowego fenomenu 

przemocy motywowanej religijnie” określanej jako „islamski hiperekstremizm”. 

 

W określaniu tego nowego ultra-ekstremizmu raport podkreśla różne aspekty, które są opisane jako 

dowody na działania ze strony radykałów zmierzające do zaburzenia światowego pokoju, stabilności, a 

także harmonii społecznej na Zachodzie.  

 

Do kluczowych cech charakterystycznych „islamskiego hiperekstremizmu” raport zalicza  

systematyczne próby wypędzania wszystkich grup religijnych, w tym umiarkowanych; niespodziewany 

dotąd poziom okrucieństwa; globalny zasięg i użycie mediów społecznościowych, których zadaniem 

jest ukazywanie przemocy w otoczce niemal celebryckiego blichtru. 

 

Przyłączając się do światowych głosów wołających o uznanie prześladowań dokonywanych przez 

Daesh (ISIS) za ludobójstwo, autorzy raportu przestrzegają przed coraz większym zagrożeniem 

zastąpienia religijnego pluralizmu religijną monokulturą. 

 

Raport, który bada sytuację pod kątem wolności religijnej w każdym ze 196 krajów świata, stwierdza: 

„W niektórych częściach Bliskiego Wschodu, w tym w Iraku i w Syrii, ten hiperekstremizm eliminuje 

wszystkie formy religijnej różnorodności oraz grozi podobnym zachowaniem w części Afryki i Azji”. 

 

Takie słowa pobrzmiewają we wstępie do raportu napisanym przez o. Jacques Mourad'a, 

chrześcijańskiego mnicha, który był przetrzymywany przez Daesh w Syrii przez pięć miesięcy do 

momentu, gdy udało mu się zbiec w październiku 2015 roku.  

Ojciec Mourad pisze: „Nasz świat stoi przed widmem całkowitej katastrofy, do jakiej prowadzi 

ekstremizm usiłujący wymazać wszelkie ślady różnorodności w społeczeństwie”.  

 

Raport pokazuje, że wbrew powszechnej opinii w 12 z 23 krajów o najgorszym statusie, głównymi 

odpowiedzialnymi za prześladowania nie są rządy, a niepaństwowe grupy paramilitarne. 

 

W kwestii uchodźców, których liczba sięga obecnie już 65,3 miliona ludzi (zgodnie z danymi ONZ), 

raport wskazuje islamski ekstremizm jako główną przyczynę masowych przesiedleń ludzi uciekających 

z krajów takich jak Afganistan, Somalia i Syria. 

 



 

Raport Pomocy Kościołowi w Potrzebie zwraca również uwagę na destabilizację społeczno-religijną 

krajów zachodnich, spowodowaną niespotykaną wcześniej liczbą uchodźców.  

Do problemów z tym związanych należy zaliczyć, wg raportu, nagły wzrost liczby ataków islamskich 

fundamentalistów w krajach zachodnich. 

 

Jednakże według raportu nie wszystkie problemy dotyczące wolności religijnej są związane 

z ekstremizmem islamskim. Z odmową prawa do wyznawania swoich religii ludzie spotykają się 

również w krajach pozbawionych wpływów tych grup, jak Chiny, Turkmenistan, Korea Północna oraz 

Erytrea. 

Również nie można powiedzieć, że sytuacja we wszystkich rejonach świata wyłącznie się pogorszyła. 

W krajach, w których notorycznie odnotowywano pogwałcanie prawa do wolności religijnej, jak 

Bhutan, Egipt czy Katar, raport zauważa poprawę sytuacji mniejszości religijnych w czasie objętym 

przez aktualną edycję. 

 

John Pontifex, redaktor naczelny raportu, powiedział:  

"Głównym odkryciem naszych badań jest pojawienie się formy religijnego hiperekstremizmu, którego 

dzikość poraniła wiele części świata, co jest cechą charakterystyczną jego ewidentnie ludobójczych 

intencji.” 

"Nasz raport jest dzwonkiem ostrzegającym o wkroczeniu fundamentalizmu islamskiego w nową, 

nieporównywalnie groźniejszą fazę." 

"Innym problemem potwierdzonym w raporcie jest to, że zachodni politycy często po prostu nie 

rozumieją religii i konieczne jest, aby przeformułowali swoje myślenie w tej kwestii. Powiedzenie, że 

tradycyjna praktyka wiary należy do przeszłości, nie jest zgodne z rzeczywistością, gdyż dowody 

wskazują, że dla milionów ludzi – nowego pokolenia - religia jest w centrum ich życia i motywuje 

wszystkie ich działania." 

„Jakie są szanse na pokój, jeśli potężne odłamy wewnątrz poszczególnych grup religijnych mają dla 

tych, którzy nie współdzielą ich poglądów, wyłącznie pogardę? Jeśli odmawiają prawa do życia nie tylko 

ludziom innej wiary, ale także tym spośród własnych społeczności, którzy są umiarkowani 

w poglądach?” 

 

Tegoroczny Raport o wolności religijnej na świecie jest 13. edycją publikowaną przez Papieskie 

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ta charytatywna organizacja udziela pomocy 

humanitarnej oraz pomocy dla prześladowanych i cierpiących chrześcijan w 140 krajach na całym 

świecie. 

 

Kompletny Raport o wolności religijnej na świecie jest dostępny pod adresem: 

 www.religion-freedom-report.org 

 

http://www.religion-freedom-report.org/


 

 

Podsumowanie informacji zawartych w Raporcie o wolności religijnej na 
świecie 2016 
 

1. Raport o wolności religijnej na świecie stwierdza, że w omawianym okresie swoboda religijna 
została ograniczona w 11 ( prawie połowa) – z 23 najbardziej zagrożonych państw. W siedmiu 
innych państwach tej kategorii sytuacja była już tak zła, że trudno o jeszcze gorszą. Nasze 
analizy pokazują, że spośród 38 państw, w których wolność religijna jest w znaczący sposób 
ograniczana, w 55 procentach z nich zagrożenia utrzymują się na stałym poziomie, a jedynie 
w ośmiu procentach - czyli w Bhutanie, Egipcie i Katarze- sytuacja się poprawiła. 

2. Raport podważa popularne stwierdzenie, że za prześladowania należy winić przede wszystkim 
rządy. Podmioty niepaństwowe (takie jak fundamentaliści oraz organizacje paramilitarne) są 
odpowiedzialne za prześladowania w 12 z 23 najbardziej zagrożonych państw. 

3. W omawianym okresie zaobserwowano pojawienie się nowego rodzaju przemocy na tle 
religijnym, który nazwiemy islamskim hiperekstremizmem objawiającym się postępującą 
radykalizacją i bezprecedensową ekspresją agresji.  
Charakterystyczne dla niego są : 
a. Radykalny kodeks wiary oraz radykalne prawo i rządy. 
b. Systematyczne dążenie do unicestwienia albo wypędzenia wszystkich grup ludności, które 

nie zgadzają się z ich wyobrażeniem, włączając w to umiarkowanych współwyznawców 
i inne tradycje. 

c. Okrutne traktowanie ofiar. 
d. Używanie najnowocześniejszych mediów społecznościowych, po pierwsze do rekrutacji 

naśladowców ale także do zastraszania oponentów – poprzez transmitowanie w mediach 
aktów przemocy. 

e. Globalny zasięg – umożliwiony przez jednoczenie się grup ekstremistów i dobrze 
zorganizowane sieci wsparcia. 
 

 To nowe zjawisko ma destrukcyjny wpływ na respektowanie wolności religijnej na całym 

 świecie: 

a. Od połowy roku 2014, brutalne ataki islamistów miały miejsce w co piątym kraju na całym 
świecie – od Szwecji po Australię, włączając w to 17 narodów afrykańskich. 

b. W części Bliskiego Wschodu, w tym w Syrii i w Iraku, ten hiperekstremizm eliminuje 
wszelkie formy różnorodności religijnej i stwarza zagrożenie podobnych działań 
w niektórych częściach Afryki i Azji Kontynentalnej. Jego zamierzeniem jest wprowadzenie 
religijnej monokultury w miejsce pluralizmu. 

c. Islamski hiperekstremizm obserwowany w państwach takich jak Afganistan, Somalia czy 
Syria, jest kluczowym powodem dramatycznego wzrostu fali uchodźców, która według 
ONZ wzrosła od roku 2015 o 5,8 miliona ludzi osiągając obecnie 65,3 miliona osób. 



 

d. W Azji Centralnej, przemoc hiperekstremistów jest wykorzystywana przez reżimy 
totalitarne jako pretekst do nieproporcjonalnych represji na mniejszościach religijnych, 
ograniczających swobody obywatelskie wszelkiego rodzaju -  w tym wolność religijną. 

e. Na Zachodzie, ten hiperekstremizm stwarza ryzyko destabilizacji jednolitej dotychczas 
struktury społeczno-religijnej dokonującej się pod presją napływu bezprecedensowej 
liczby uchodźców i sporadycznych ataków fanatyków, w większości innego wyznania 
Oczywiste skutki tego zjawiska obejmują powstawanie grup prawicowych 
i populistycznych; ograniczenie swobodnego przepływu ludności, dyskryminację i przemoc 
wobec mniejszości wyznaniowych i spadek spójności społecznej, także w szkołach 
publicznych. 

4. W niektórych częściach Europy zanotowano zwiększenie liczby przejawów antysemityzmu. 
5. Grupy islamistyczne głównego nurtu zaczynają przeciwdziałać zjawisku hiperekstremizmu 

poprzez publiczne wypowiedzi i inne inicjatywy, w których potępiają przemoc  i tych, którzy za 
nią stoją. 

6. W państwach takich jak Indie, Pakistan i Birma, gdzie jedna konkretna religia jest 
identyfikowana z państwem, zostały podjęte kroki w celu obrony praw tej wiary stojących w 
opozycji do praw pojedynczych wyznawców. To spowodowało rygorystyczne ograniczenie 
wolności religijnej mniejszości wyznaniowych, utrudniając konwersję i nakładając większe 
sankcje za bluźnierstwo. 

7. W najbardziej zagrożonych państwach takich jak Korea Północna i Erytrea, obecną karą za 
wyrażenie swojej wiary jest całkowite pozbawienie praw i wolności takie jak długotrwałe 
więzienie bez sprawiedliwego procesu oraz gwałt i śmierć. 

8. Nastąpiło ponowne prześladowanie grup religijnych, które odmówiły realizacji linii partyjnej w 
reżimach totalitarnych takich jak w Chinach czy Turkmenistanie. Na przykład, w prowincji 
Zheijang i okolicznych, zostało zniszczonych więcej niż 2 tysiące krzyży. 

9. Opisując nowe zjawisko islamskiego hiperekstremizmu, raport wspiera powszechne 
przekonanie, że atakując chrześcijan, jazydów, mandaitów oraz inne mniejszości, DAESH (ISIS) 
i inne grupy fundamentalistyczne naruszają Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania 
zbrodni ludobójstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


