
 
Polski rząd angażuje się w pomoc w regionach największych kryzysów, tam gdzie jest ona 
najbardziej oczekiwana. Promujemy i realizujemy ideę pomocy na miejscu, jako działanie 
będące wyrazem poszanowania kultury, religii, pochodzenia tych osób, które pomocy oczekują. 
Nie dążymy do odrywania ich od własnej ziemi, kultury i tożsamości. 
 
Polska, za pośrednictwem Kancelarii Premiera, jako pierwszy kraj podpisała na szczeblu 
rządowym z United State Agency for International Development (USAID), Memorandum of 
Understanding. W ramach priorytetowych dziedzin współpracy wynikających z Memorandum 
znalazły się Wolność Religijna i Prawa Człowieka, w tym działania na rzecz zwiększania 
pluralizmu, zapobiegania zbrodni ludobójstwa i prześladowań na Bliskim Wschodzie.  
Ta współpraca się rozwija. Wspólnie dążymy do tego aby w najbliższych tygodniach 
uruchomić pierwszy, polsko-amerykański pilotażowy projekt medyczny w regionie Erbil i 
Dohuk w Irackim Kurdystanie.  
 
Polska pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie realizowana jest ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb chrześcijańskich i jazydzkich mniejszości religijnych. Są to grupy, 
które najdotkliwiej doświadczyły przemocy i agresji ze strony Daesh. We współpracy z 
organizacjami pozarządowymi: Fundacją „Orla Straż”, Fundacją Ojca Werenfrieda, Polską 
Misją Medyczną, Caritasem i szeregiem innych, realizujemy projekty pomocy humanitarnej 
oraz inicjatywy wsparcia na rzecz mniejszości religijnych. 
 
Poprzez budowę zagród dla zwierząt wraz z zakupem zwierząt hodowlanych, wspieramy 
kobiety ocalone z niewoli Daesh – tzw. „ISIS Survivors”. Zapewniamy „ocalonym” 
niezależność bytową, poprawę kondycji psychicznej, a także - poprzez dostęp do jaj i mleka- 
poprawę jakości żywienia dzieci. Dzięki planowanym projektom budowy domów 
mieszkalnych, stwarzamy warunki do powrotu Jazydzkich rodzin w Dolinie Sindżar w Iraku. 
We współpracy z lokalnymi kościołami w Syrii, wspieramy chrześcijan, realizując projekty w 
zakresie pomocy interwencyjnej, edukacji dzieci i młodzieży, wsparcia terapeutycznego oraz 
szeroko rozumianej opieki medycznej. W latach 2017-2018 ze specjalistycznej pomocy 
medycznej w Syrii, finansowanej przez polski rząd, skorzystało kilkanaście tysięcy osób, w 
tym kobiety i dzieci.   
 
Niosąc pomoc humanitarną musimy pamiętać o mniejszościach religijnych, a jednocześnie 
mądrze i roztropnie docierać z pomocą tak, by łączyć zwaśnione społeczności. Prowincja 
Niniwa z miejscowością Bashiqa w Iraku to przykład etnicznej mozaiki gdzie żyją Jazydzi, 
Arabowie Sunnicy, Chrześcijanie, Turkmeni oraz Kurdowie. Dzięki pomocy rządowej w tym 
regionie, takiej jak chociażby transport kilkunastu ton asortymentu medycznego, pochodzącego 
z Agencji Rezerw Materiałowych, staramy się pomagać i działać na rzecz jedności i 
solidarności, opartej na poszanowaniu różnorodności wyznania i przekonań. 
 
W polskiej polityce pomocowej staramy się doceniać rolę polskich misjonarzy. Obecnie w 
różnych zakątkach świata posługuje ich ponad dwa tysiące. Ich wiedza, doświadczenie, 
znajomość miejscowych uwarunkowań, bliski kontakt z lokalną społecznością oparty na 



 
 

zaufaniu i poświęceniu sprawia, że projekty pomocowe trafiają do najbardziej potrzebujących 
różnych wyznań, odpowiadają ich realnym potrzebom, a środki finansowe są wydatkowane w 
sposób optymalny i bardzo efektywny.  
 


