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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W przededniu objêcia przez Polskê prezydencji w Unii Europejskiej proszê Pana o podjêcie szybkich

i konsekwentnych dzia³añ na rzecz zagwarantowania na ca³ym œwiecie poszanowania praw cz³owieka
oraz swobody „wyznawania lub przyjmowania religii, lub przekonañ w³asnego wyboru, swobodê g³osze-
nia swego wyznania lub przekonañ indywidualnie lub we wspólnocie z innymi osobami, publicznie lub
prywatnie, do wyra¿ania tej religii lub przekonañ w formie kultu, przestrzegania obyczajów, praktyk re-
ligijnych i nauczania”.

Wyst¹pienia Koœcio³a katolickiego, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie sytuacji chrzeœcijan w kontekœcie wolnoœci wyznania oraz wniosek czterech pañstw UE – Pol-
ski, Francji, W³och i Wêgier – do Rady Europy maj¹ na celu podjêcie konkretnych dzia³añ na rzecz po-
szanowania praw cz³owieka i wolnoœci religijnej na ka¿dym poziomie i we wszelkich dziedzinach ¿ycia.
W myœl przytoczonych dokumentów zwracam siê z proœb¹ o podjêcie w krajach trzecich, zw³aszcza
w tych, które otrzymuj¹ wsparcie od UE, daleko id¹cych inicjatyw dyplomatycznych maj¹cych na celu
skuteczne po³o¿enie kresu terrorowi i mordowaniu chrzeœcijan. Szczególnie dramatyczne przyk³ady
przeœladowañ chrzeœcijan maj¹ miejsce w takich krajach jak: Afganistan, Chiny, Korea Pó³nocna, Bir-
ma, Pakistan, Nigeria, Sudan, Wietnam, Zimbabwe i wielu innych.

Chcia³bym równie¿ wyraziæ swój stanowczy sprzeciw wobec coraz czêstszych przejawów nietoleran-
cji, dyskryminacji i przestêpstw kryminalnych wobec chrzeœcijan w Europie. Apogeum dyskryminacji
chrzeœcijan w sferze publicznej stanowi wydanie przez Komisjê Europejsk¹ ponad trzech milionów ka-
lendarzy na bie¿¹cy rok dla uczniów szkó³ œrednich w UE, w których nie odnotowano œwi¹t chrzeœcijañ-
skich. Zaznaczono tam inne œwiêta religijne obchodzone miêdzy innymi przez wyznawców islamu,
judaizmu i hinduizmu. Ten wybrakowany kalendarz stanowi widoczn¹ czêœæ g³êbszego z³a, które polega
na tym, ¿e Europa nie tylko nie przyznaje siê do swojej to¿samoœci i woli j¹, ¿e tak powiem, rozwadniaæ
w uniwersalizmie, ale tak¿e przejawia brak poszanowania dla wyznawców jednej z najwiêkszych i naj-
starszych religii we wspó³czesnym œwiecie. Religii, której wyznawcami jest zdecydowana wiêkszoœæ oby-
wateli pañstw UE. Zmowa milczenia na temat wartoœci europejskich zaowocowa³a powa¿n¹ klêsk¹
konstytucji europejskiej w 2005 r., w której fakt nieuznania chrzeœcijañskich korzeni zaszokowa³ tak¿e
ludzi spoza krêgów katolickich.

Liczê, ¿e objêcie przez Polskê prezydencji w Unii Europejskiej bêdzie stanowi³o znakomit¹ okazjê do
zwrócenia uwagi na wy¿ej wymienione problemy i sprawi, ¿e Polska zapisze siê w najnowszej historii
Europy i œwiata jako ambasador cierpi¹cych przeœladowania za wiarê.
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