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Poszanowanie wolności 
religijnej na arenie 
międzynarodowej
wiceminister spraw zagranicznych 
Szymon Szynkowski vel Sęk



Posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Źródło: MSZ.



Minister Jacek Czaputowicz na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Źródło: MSZ.



Minister Jacek Czaputowicz na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Źródło: MSZ.



Minister Jacek Czaputowicz na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Źródło: MSZ.



Wolność religijna 
a akty przemocy 
w globalnym świecie
dyrektor PKWP Polska 
ks. prof. UKSW Waldemar Cisło



Powszechna deklaracja 
praw człowieka.
Art. 18
Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i 
wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub 
wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź 
indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i 
prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie 
kultu i przestrzeganie obyczajów.



Prześladowanie















Świadectwa ofiar 
ataków przemocy 
ze względu na 
religię lub wyznanie



Relacja 13 letniej Michelle 
z ataku na Sanktuarium św. Antoniego w Kolombo.

Kościół św. Antoniego w Kolombo jest najbardziej znanym kościołem na Sri
Lance, nazywanym narodowym sanktuarium. Pierwsza kaplica na terenie
kościoła została tutaj zbudowana za czasów kolonii holenderskiej,
gdy katolicyzm na wyspie był zakazany.

21 kwietnia 2019 r., w Niedzielę Wielkanocną, doszło tam 
do serii ataków terrorystycznych. 
Łączna liczba osób zabitych: ponad 500.





Relacja Jonathana Luciana, dyrektora krajowego 
Pomocy Kościołowi w Potrzebie na Filipinach, 
opisująca zamach terrorystyczny w kościele w Jolo

27 stycznia 2019 r., w kościele rzymskokatolickim w Jolo w południowych
Filipinach, doszło do ataku terrorystycznego. Eksplodowały tam dwie bomby.
Jedna w środku kościoła, druga na znajdującym się przed nim parkingu.
Wśród zabitych byli cywile oraz żołnierze.

Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie, natomiast sam zamach został
przeprowadzony przez działającą na Filipinach islamską organizację
terrorystyczną Abu Sajaf.





Relacja jednej z Jazydek, które przetrwały
ludobójstwo z 3 sierpnia 2014 r.

5 lat temu Państwo Islamskie dokonało eksterminacji mniejszości jezydzkiej w
Sindżarze w Iraku. 3 sierpnia 2014 r. ISIS dopuściło się rzezi na Jazydach,
barbarzyńsko mordując bezbronnych cywilów.

Tysiące kobiet i dzieci dostało się do niewoli, w której część z nich przebywa do
dziś lub ich los jest nieznany. Tym, którym udało się uciec, przyszło żyć w
skrajnie niekorzystnych warunkach.





Pomoc humanitarna 
dla ofiar ataków 
przemocy religijnej 
na świecie
minister, członek Rady Ministrów
Michał Woś, KPRM



Zniszczony Sindżar - rodzinne miasto Jazydów - 2018 rok. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Zaopatrywanie Jazydzkich rodzin w zwierzęta hodowlane. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Projekt wsparcia Jazydzkich kobiet ocalonych z niewoli Daesh – tzw. „ISIS Survivors poprzez zakup zwierząt hodowlanych
i budowę zagród - Iracki Kurdystan. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Projekt wsparcia Jazydzkich kobiet ocalonych z niewoli Daesh – tzw. „ISIS Survivors poprzez zakup zwierząt 
hodowlanych i budowę zagród - Iracki Kurdystan. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Projekt wsparcia Jazydzkich kobiet ocalonych z niewoli Daesh – tzw. „ISIS Survivors poprzez zakup zwierząt 
hodowlanych i budowę zagród - Iracki Kurdystan. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Projekt wsparcia Jazydzkich kobiet ocalonych z niewoli Daesh – tzw. „ISIS Survivors poprzez zakup zwierząt 
hodowlanych i budowę zagród - Iracki Kurdystan. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Projekt Leczenie dzieci w Aleppo. Źródło: Fundacja Ojca Werenfrieda.



Projekt Leczenie dzieci w Aleppo. Źródło: Fundacja Ojca Werenfrieda.



Projekt pomoc medyczna dla Syrii. Źródło: Fundacja Ojca Werenfrieda.



Transport pomocy medycznej dla Doliny Niniwy. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Pomoc medyczna dla Doliny Niniwy. Źródło: Fundacja Orla Straż.



Polska pomoc dla miast w dolinie Niniwy.



Misjonarze - pomoc medyczna dla uchodźców z Republiki Środkowej Afryki.  Źródło: Fundacja „Redemptoris Missio”.



Misjonarze - Pracownia krawiecka w Kamerunie. Źródło: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.



Misjonarze - s. Teresa Zakrzewska - rozdawanie leków. Źródło: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.



Projekt Przywrócić wzrok - Kamerun. Źródło: Fundacja „Redemptoris Missio”.



Materiały pokonferencyjne do 
pobrania:

www.pkwp.org
sierpnia
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