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Wstęp

Wolności religijnej jest naturalną zdolnością człowieka do po-
znawania prawdy obiektywnej, dotyczącej sensu jego życia. Dlatego 
też jest zaliczana do praw człowieka, tzn. takich praw, które przysłu-
gują jednostce ze względu na to, że jest człowiekiem, i to niezależnie 
od jakichkolwiek cech różnicujących, przynależności państwowej 
i społecznej. Tak rozumiana wolność religijna opiera się na prawie 
naturalnym oraz przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, 
która z kolei jest źródłem wolności i praw, w tym wolności sumienia 
i religii. Wolność religijna jako podmiotowe prawo człowieka ukształ-
towała się w wyniku wielowiekowego procesu, który rozpoczął się 
pod wpływem chrześcijaństwa już w starożytnym Rzymie, a rozwi-
nęła w demokratycznych państwach prawa w drugiej  połowie XX w. 

Jednak ostatnimi czasy, szczególnie w drugim dziesięcioleciu 
XXI w. można zaobserwować proces zwalczania, czy wręcz likwi-
dacji wolności religijnej w niektórych regionach Ziemi. Raport 
opublikowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie w 2021 r. pt.: Wolność religijna na świecie z 2021. Pod-
sumowanie, bardzo czytelnie podkreśla wzrost liczby osób prze-
śladowanych z przyczyn religijnych w ciągu ostatnich dwóch lat 
w niemal wszystkich zakątkach naszego globu. W świetle badań, 67% 
ludności świata – 5,2 miliarda – żyje w krajach, w których dochodzi 
do poważnych naruszeń wolności religijnej. W 62 na 196 krajów do-
chodzi do naruszeń wolności religijnej (31,6%), a od połowy 2018 r.  
w 30 krajach dokonywano zabójstw w aktach nienawiści na tle 



Wstęp

religijnym. Szczególnie prześladowani są chrześcijanie1. W homilii 
z kwietnia 2016 r. papież Franciszek stwierdził, że istnieją dwa rodzaje 
prześladowań chrześcijan. Pierwszym z nich jest jawna przemoc 
wobec chrześcijan, taka jak celowe zamachy bombowe na kościoły 
(np. w Niedzielę Wielkanocną na Sri Lance w 2019 r. czy w marcu 
2021 r. w Indonezji). Drugą formą jest to, co papież Franciszek okre-
ślił jako „uprzejme prześladowanie ... przebrane za kulturę, przebrane 
za nowoczesność, przebrane za postęp”. Jego wymowa, powiedział 
Ojciec Święty, jest taka: „Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz ukarany: 
stracisz pracę i wiele innych rzeczy, albo zostaniesz odsunięty na 
bok”. W niniejszej pracy autorzy poszczególnych części monografii 
skupili się na kilku typach prześladowań, które z powodu pewnych 
mechanizmów represji i dyskryminacji, czy wręcz terroru, stano-
wią wzorzec, który jest widoczny w innych krajach współczesnego 
świata. 

W Azji kontynentalnej nadal jest kilka państw rządzonych 
przez komunistyczne, jednopartyjne dyktatury. Największej z nich, 
Chińskiej Republice Ludowej – z populacją 1,4 miliarda ludzi, 
dzięki połączeniu powszechnej inwigilacji opartej na najnowszych 
technologiach oraz brutalnych represjach wobec grup religijnych 
i etnicznych podejrzanych o nielojalność wobec Komunistycznej 
Partii Chin – udało się stworzyć jeden z najbardziej wszechobec-
nych i skutecznych państwowych mechanizmów kontroli religijnej, 
działających obecnie na świecie. Według najnowszego raportu Pew 
Research Center na temat światowych restrykcji religijnych, opubli-
kowanego w listopadzie 2020 r., Chiny uzyskały 9,3 na 10 możliwych 
punktów w Indeksie Restrykcji Rządowych Pew (GRI), co stanowi 

1 Wolność religijna na świecie. Raport 2021. Podsumowanie, Papieskie Sto-
warzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Religious Freedom in the 
World 2021, Aid to the Church in Need International, kwiecień 2021, https:
//acninternational.org/religiousfreedomreport. Polskie wydanie: https://pkwp.
org/, [dostęp dn. 12.08.2021]. 
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Wstęp

najwyższy wynik w badaniu2. Szczególnie jest to widoczne w okresie 
rządów przewodniczącego tego kraju, Xi Jinpinga (piastuje urząd od 
2013 r.). Również Korea Północna (właściwie Koreańska Republika 
Ludowo-Demokratyczna) rządzona przez Kim Dzong Una stosuje 
wobec religii politykę totalnej eksterminacji osób wierzących, wpro-
wadzając kult jednostki na skalę niespotykaną w historii ludzkości. 
Tychże prześladowań dotyczy artykuł autorstwa  Wojciecha Grzy-
wacza pt.: Pod pręgierzem komunizmu. Prześladowania chrześcijan 
w Chinach i Korei Północnej. 

Krystian Chołaszczyński, w tekście pt.: Prześladowania chrześci-
jan w Nigerii, zajął się tematyką związaną z działalnością organizacji 
fundamentalistów islamskich na obszarze Afryki Subsaharyjskiej, 
a szczególnie w jednym z najludniejszych państw kontynentu afry-
kańskiego – Nigerii. Doświadczyła ona w ostatnim czasie wielu 
tragedii związanych z działaniami nie tylko takich organizacji ter-
rorystycznych jak Boko Haram, lecz również muzułmańskiego ludu 
Fulani. Na to wszystko nakładają się kwestie związane ze słabymi 
strukturami państwa, korupcją oraz zaostrzającymi się kwestiami 
biedy. Zmiany klimatyczne pociągają za sobą migracje i zaostrzają 
konflikty religijne i etniczne. To z kolei stało się pożywnym gruntem 
dla haseł dżihadystów, którzy uzyskują posłuch wśród wielu bied-
nych i sfrustrowanych młodych mężczyzn. Sytuacja jaka ma miejsce 
w Nigerii, występuje w wielu innych krajach regionu. 

Jednym z największych zagrożeń dla wolności religijnej i współ-
istnienia religii w warunkach pokojowych w dzisiejszym świecie, 
obok totalitaryzmu komunistycznego i islamizmu, jest nacjonalizm 
religijny. W obliczu rosnących populistycznych ruchów religijnego 
majorytaryzmu, mniejszości religijne w wielu krajach azjatyckich 

2 In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally 
in More Than a Decade”, Pew Research Center, 10th November, 2020; https:
//www.pewforum.org/2020/11/10/in-2018-government-restrictions-on-
religion-reach-highest-level-globally-in-more-than-a-decade/, [dostęp 
dn. 14.08.2021]. 
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coraz częściej spotykają się z poważną marginalizacją i aktywnymi 
prześladowaniami ze strony wielu własnych współobywateli. Wi-
doczne jest to szczególnie w największym, demokratycznym kraju 
na świecie – Indiach. Problemów tego drugiego pod względem liczby 
ludności kraju na świecie dotyczy właśnie rozdział autorstwa Kai 
Wilkosz pt.: Prześladowania chrześcijan w Indiach.

Narastanie konfliktów etnicznych oraz narodowościowych 
wpływa również na zaostrzenie konfliktów religijnych. Przykładem 
tego typu jest jedno z najstarszych chrześcijańskich państw świata 
– Etiopia. Po upadku systemu komunistycznego w latach 90. XX w. 
państwo to zaznało krótkotrwałego okresu względnego spokoju. Kon-
flikty z Erytreą, Somalią, a ostatnimi czasy walki wewnętrzne m.in.: 
w regionie Tigraj i Oromii, doprowadziły do znacznego osłabienia 
władzy centralnej, co z kolei skutkuje narastaniem dyskryminacji czy 
nawet konfliktami religijnymi. Właśnie kwestie narastania sporów 
w tym kraju przedstawił Jan Wiśniewski w rozdziale pt.: Konflikty 
religijne i wzrost prześladowań chrześcijan w Etiopii w XXI w. Sy-
tuacja w Etiopii staje się coraz trudniejsza do opanowania i może 
grozić rozlaniem się przemocy nie tylko na cały kraj, lecz również 
na wszystkie państwa regionu. 

       Autorzy
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Wojciech A. Grzywacz*

Pod pręgierzem komunizmu. 
Prześladowania chrześcijan 
w Korei Północnej i Chinach

Wstęp

Komunizm to przeszłość. Tak może się wydawać z perspektywy 
spokojnego życia mieszkańca Europy. Jednak ten zbrodniczy system 
wciąż funkcjonuje, choć w zmodyfikowanej formie, w kilku państwach 
świata i wciąż zbiera tam swoje żniwo. W dużej mierze ofiarą komu-
nistycznych reżimów są wyznawcy Chrystusa – pod tym względem 
nic się nie zmieniło od czasów chociażby Związku Radzieckiego 
i żelaznej kurtyny. Obok fundamentalistycznego islamu to właśnie 
ideologia komunistyczna jest najbardziej rozpowszechnionym mo-
tywem prześladowań chrześcijan we współczesnym świecie. Chociaż 
opierając się na Światowym Indeksie Prześladowań sporządzanym 
rokrocznie przez organizację Open Doors, w którym państwa muzuł-
mańskie dominują (stanowią 80% sklasyfikowanych krajów), to jed-
nak na czele znajduje się totalitarna i komunistyczna Korea Północna. 

*  Wojciech A. Grzywacz – absolwent politologii Wyższej Szkoły Kultury Spo-
łecznej i Medialnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Stypendysta Prezydenta Miasta Torunia. Pracownik Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Felietonista wrocławskiej edycji 
Tygodnika Niedziela. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagad-
nieniach z pogranicza polityki i religii.

* Wojciech A. Grzywacz 



Wojciech A. Grzywacz

Obok niej jako prześladowcę chrześcijan można wskazać również 
chiński reżim. To właśnie represje wobec wyznawców Chrystusa 
w obu tych państwach będą poddane analizie.

Podłoże prześladowań

Komunizm już w swych fundamentalnych założeniach cechuje 
się wrogim nastawieniem do wszelkich przejawów religijności. Dla 
komunistów najlepiej byłoby, gdyby religia nie istniała, do czego 
przez wiele lat dążyli marksiści. Używali przy tym bardziej lub 
mniej brutalnych metod. Początkowo religia była dla komunistów 
przeszkodą do zbudowania idealnego, bezklasowego społeczeństwa 
socjalistycznego. Współcześnie jest raczej kłopotem na drodze do 
przejęcia całkowitej kontroli nad społeczeństwem. Religia, a zwłasz-
cza chrześcijaństwo, jest zdaniem komunistów także podłożem do 
wpływu zachodniej cywilizacji i promowania jej wartości takich jak 
demokracja, wolność czy pokój. Takie oddziaływanie jest w pań-
stwach komunistycznych niepożądane.

„Opium dla ludu” – tak określana jest religia przez zwolenników 
komunizmu. Jako pierwszy takich słów w kontekście religii użył Karol 
Marks w swoim dziele „Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii 
prawa”. Twórca teorii marksizmu w taki sposób odnosił się do reli-
gii: „Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy 
i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem 
uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą bez-
dusznych stosunków. Religia jest opium ludu. Prawdziwe szczęście 
ludu wymaga zniesienia religii jako urojonego szczęścia ludu. Wy-
magać od kogoś porzucenia złudzeń co do jego sytuacji to znaczy 
wymagać porzucenia sytuacji, która bez złudzeń obejść się nie może. 
Krytyka religii jest więc w zarodku krytyką tego padolu płaczu, gdyż 
religia jest nimbem świętości tego padołu płaczu”1.
1 K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, Studenckie 

Koło Filozofii Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 
s. 3.
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Pod pręgierzem komunizmu. Prześladowania chrześcijan...

Warto przywołać także słowa innego przedstawiciela komu-
nizmu, Włodzimierza Lenina, który pisał, że „religia jest jedną 
z odmian ucisku duchowego, który wszędzie dławi masy ludowe, 
przytłoczone wieczną pracą na innych, biedą i osamotnieniem. 
Bezsilność klas wyzyskiwanych w walce z wyzyskiwaczami równie 
nieuchronnie rodzi wiarę w lepsze życie pozagrobowe, jak bezsilność 
dzikusa w walce z przyrodą rodzi wiarę w bogów, diabłów, cuda, itp. 
Tego, co przez całe życie pracuje i cierpi nędzę, uczy religia pokory 
i cierpliwości w życiu ziemskim, pocieszając nadzieją nagrody w nie-
bie. Tych zaś, którzy żyją z cudzej pracy, uczy religia dobroczynności 
w życiu ziemskim, ofiarowując im bardzo tanie usprawiedliwienie 
ich całej pasożytniczej egzystencji i sprzedając po przystępnej cenie 
bilety wstępu do szczęśliwości niebieskiej. Religia – to opium ludu. 
Religia to rodzaj duchowej gorzałki, w której niewolnicy kapitału 
topią swe ludzkie oblicze, swoją potrzebę życia, które by choć trochę 
było godne człowieka”2.

W obu tych cytatach przebija się pogardliwe myślenie o religii. 
Zarówno Marks, jak i Lenin zakładają, że religia jest przeszkodą dla 
ich dążeń, które będą możliwe do zrealizowania tylko w przypadku, 
kiedy religia całkowicie zniknie. Słowa te, chociaż wypowiedziane 
dziesiątki lat temu, nadal oddziaływują na współczesnych działaczy 
komunistycznych. Niewątpliwie świat, a także i sam komunizm przez 
ostatnie dziesięciolecia znacząco ewoluował, jednak ugruntowane 
wrogie nastawienie do religii pozostało jednym z głównych zało-
żeń omawianej ideologii. Każde ze współcześnie komunistycznych 
państw charakteryzuje się w mniejszym bądź większym stopniu 
agresywną chrystianofobią3.
2 W.I. Lenin, Socjalizm a religia, w: tenże, „Dzieła”, t. 10, Wydawnictwo Książka 

i Wiedza, Warszawa 1955, s. 71-72.
3 Jak podał wiceminister spraw zagranicznych J. Borkowski w odpowiedzi na 

interpelację poselską nr 6969: „Pojęcie „chrystianofobia” pojawiło się po raz 
pierwszy w 2003 r. w rezolucji III Komitetu 58. sesji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ. Terminu tego użyto obok terminów antysemityzmu i islamofobii. Od tego 
czasu pojęcie chrystianofobii wystąpiło wielokrotnie w różnych dokumentach 
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Wojciech A. Grzywacz

Wrogie nastawienie komunizmu do chrześcijaństwa spowodowa-
ło, że w szczególności Kościół katolicki zaczął głośno się sprzeciwiać 
nowej ideologii, stając niejako na czele antykomunistycznego frontu. 
Już papież Pius XI wydał encyklikę w całości odnoszącą się do założeń 
komunizmu – „Divini Redemptoris” z 1937 r. Dokument znany jest 
również pod nazwą „O bezbożnym komunizmie”, która już sama 
w sobie wiele wyjaśnia. Ojciec Ś   więty podkreśla w encyklice, że 
komunizm jest z samej swojej natury antyreligijny. Pius XI twierdzi, 
że dlatego komuniści nazywają religię opium dla ludu, gdyż głosząc 
wiarę w życie pozagrobowe, odciąga uwagę od raju na ziemi, który 
obiecują marksiści4.

Wydaje się także, że uprzedzenie komunizmu wobec chrześcijań-
stwa bierze się z tego, że przybiera on formę świeckiej religii. Ciekawe 
światło na quasi religijne znamiona komunizmu rzucił Norman Da-
vies. W swojej książce pt. „Europa” zauważył, że myśl marksistowska, 
która przecież legła u podstaw komunizmu, zakładała w istocie, iż 
„Marks był prorokiem, proletariat – narodem wybranym; ruch so-
cjalistyczny – Kościołem; rewolucja – drugim przyjściem; komunizm 
– Ziemią Obiecaną”5. Także rosyjski filozof Nikołaj Berdiajew zgadzał 
się z tezą, iż komunizm posiada wiele cech upodabniających go do 
religii. Zauważył, iż dlatego marksizm jest wiarą religijną, gdyż za 
swój cel obiera wyzwolenie i zbawienie ludzkości. Materializm jest 
traktowany przez Berdiajewa wyłącznie jako powłoka komunizmu, 
będąca korzystna do walki z chrześcijaństwem, jednak niezmienia-
jąca faktu religijnej natury marksizmu6.

ONZ i innych organizacji międzynarodowych, choć nigdzie nie zostało precy-
zyjnie zdefiniowane. Należy przyjąć, że chrystianofobia obejmuje zachowania 
związane z: błędną edukacją i dezinformacją na temat chrześcijan i ich religii; 
nietolerancją i dyskryminacją, jakiej doświadczają chrześcijanie w różnych 
krajach na skutek ustawodawstwa wrogiego wyznawcom religii innej niż obo-
wiązująca; przemocą i prześladowaniem”.

4 Pius XI, Divini Redemptoris, Watykan 1937, pkt 22.
5 N. Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 890.
6 N. Bierdiajew, Marksizm i religia, Wydawnictwo Głosy, Poznań 1984, 

s. 18.
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Pod pręgierzem komunizmu. Prześladowania chrześcijan...

Skoro zatem komunizm jest paradoksalnie tworem para-reli-
gijnym, to naturalnym jest, że mając na względzie jego autorytarny 
bądź nawet totalitarny charakter, będzie on dążył do wyeliminowania 
wszelkiej religijnej konkurencji, która mogłaby zagrozić jego domina-
cji. Wydaje się, że obok wskazanych wcześniej powodów, także fakt, 
iż można sklasyfikować komunizm jako świecką religię wpływa na 
jego agresywny stosunek do chrześcijaństwa.

Sytuacja chrześcijan w Korei Północnej 

Korea Północna jest prawdopodobnie najbardziej znanym 
państwem, w którym panuje ustrój komunistyczny. Przybiera on 
tam skrajnie totalitarny kształt, skorelowany jednocześnie z kultem 
wodza. Dochodzi do tego ideologia dżucze, która zakłada samo-
dzielność i niezależność w każdym aspekcie życia. Jest ona swoistą 
mieszanką założeń maoizmu, stalinizmu oraz konfucjanizmu7. To 
właśnie ideologia ta w połączeniu z oddawaniem przywódcy czci 
należnej bogu sprawia, że w Korei Północnej w praktyce możliwa jest 
jedynie świecka religia państwowa. Wszelkie inne przejawy wiary są 
surowo tępione. Co warte zauważenia, w teorii sytuacja chrześcijan 
nie wygląda najgorzej. Obowiązujące w Korei Północnej prawo, na 
czele z konstytucją, gwarantuje obywatelom wolność religijną. Art. 
68 ustawy zasadniczej mówi, że w kraju panuje wolność wyznania, 
która wyrażać się może poprzez odprawianie ceremonii religijnych, 
a także wznoszenie budynków sakralnych. Jednocześnie owa wolność 
religijna została przez władze ograniczona następującym zapisem: 
„Nikt nie może wykorzystywać religii jako pretekstu do przyciągania 
obcych sił lub szkodzenia państwu i porządkowi społecznemu”8. 
7 W. Cisło, T. Korczyński (red.), Prześladowani i Zapomniani. Raport o prześla-

dowaniach chrześcijan w latach 2009-2010, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
Warszawa 2011, s. 142.

8 Constitution of Democratic People’s Republic of Korea, art. 68, https://www.con-
stituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998.pdf [dostęp 
dn. 08.08.2021]. 
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Jest to znaczące ograniczenie, tym bardziej, że powszechnie wiado-
mo, iż w reżimach totalitarnych prawo nie służy obywatelom, lecz 
władzy, która wykorzystuje je na potrzeby wizerunkowe i dowolnie 
interpretuje.

Z uwagi na skrajnie totalitarny charakter ustroju Korei Północnej, 
informacje napływające stamtąd są znacząco okrojone. Można zakła-
dać, że skala prześladowań wyznawców Chrystusa jest dużo większa 
aniżeli wynikało by to z danych, którymi dysponują wyspecjalizowa-
ne organizacje. Skoro pomimo tych braków Korea Północna zajmuje 
od wielu lat niezmiennie pierwsze miejsce w Światowym Indeksie 
Prześladowań9, pozwala to sądzić, że sytuacja chrześcijan jest tam 
naprawdę dramatyczna. Stolica kraju, Pjongjang, jeszcze pół wieku 
temu była określana mianem azjatyckiej Jerozolimy, gdyż wpływy 
chrześcijaństwa były tam tak silne. Dzisiaj nie ostało się z tego prawie 
nic. W całym mieście znajduje się tylko 5 chrześcijańskich obiektów 
sakralnych: 3 należą do protestantów, 1 jest prawosławny a ostatni 
jest katolicki. Niezależnie od wyznania, wszystkie świątynie są objęte 
ścisłym nadzorem rządu. Ponadto spełniają one również funkcje 
pokazowe dla przybyszów z innych państw (turystów, dyplomatów 
i członków organizacji pozarządowych, czasowo przebywających 
w stolicy Korei). Mówi się, że na co dzień są atrapami. Dzięki nim 
władze mogą budować obraz, jakoby wolność religijna w Korei Pół-
nocnej miała się jak najlepiej10.

W kraju oficjalnie zarejestrowane są tylko 2 związki wyznanio-
we – Koreańska Federacja Chrześcijańska, a także Koreański Zwią-
zek Rzymskokatolicki. Władza sprawuje nad nimi ścisłą kontrolę. 
Szczególnie ograniczone pole działania mają w tym przypadku ka-
tolicy, gdyż są całkowicie odcięci od Stolicy Apostolskiej. Wystarczy 

9 Open Doors, Światowy Indeks Prześladowań 2021, https://www.opendoors.
pl/przesladowania-chrzescijan/swiatowy-indeks-przesladowan [dostęp dn. 
07.08.2021].

10 P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan, 
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014, s. 74-75.
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wspomnieć, że w całej Korei Północnej nie ma ani jednego katolic-
kiego księdza11.

Najbardziej brutalnym przejawem represji wobec wyznawców 
Chrystusa są specjalne obozy karne. Według danych Christian Soli-
darity Worldwide za 2013 r. przebywa w nich przynajmniej 200 tys. 
obywateli Korei Północnej12. John Allen Jr. z kolei ocenia, że chrze-
ścijanie stanowią bardzo dużą grupę więźniów. Szacuje, że w obozach 
przebywa co najmniej jedna czwarta całej chrześcijańskiej populacji, 
a więc nawet 100 tys. osób. Więzieni są w nich nie tylko chrześcijanie, 
ale wszyscy, którzy w rozmaity sposób sprzeciwiają się reżimowi i za-
sadom panującym w kraju. Wyznawców Chrystusa jednak spotykają 
w obozach warunki gorsze niż innych współwięźniów. Wszystko 
dlatego, że chrześcijanie uważani są za wrogów narodu. Łączy się ich 
z Zachodem i oskarża o szpiegostwo13. Życie obozowe na podstawie 
relacji uciekinierów przywodzi na myśl najgorsze wspomnienia 
historyczne. Wspomniany już J. Allen zauważa podobieństwo do 
niemieckich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Treblince, 
a także do kambodżańskich Pól Śmierci. W obozach dochodzi do 
eksperymentów medycznych, przeprowadzane są przymusowe 
aborcje, więźniowie są gwałceni a nawet potajemnie mordowani14. 
Władze z Pjongjangu konsekwentnie zaprzeczają informacjom o sieci 
obozów, jednak dzięki świadectwom tych, którym udało się uciec, 
świat mógł poznać brutalną prawdę.

Jedną z ofiar obozów jest Son Jong-nam, który trafił do więzienia 
i poniósł śmierć tylko dlatego, że znaleziono u niego Pismo Święte. 
Nie miało znaczenia to, że przez 10 lat służył jako ochroniarz ważnych 
osobistości partyjnych. Problemy zaczęły się, kiedy jego ciężarna żona 
11 Tamże.
12 J.L. Allen Jr., Globalna wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współczesnych 

prześladowań, Wydawnictwo Wam, Kraków 2015, s. 104.
13 W. Cisło, R. Cyfka (red.), Prześladowani i Zapomniani. Raport o prześladowa-

niach chrześcijan w latach 2011-2012, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 
2013, s. 116.

14 Tamże.
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skrytykowała Kim Dzong-ila za głód, który ogarnął Koreę. Kobietę 
aresztowano, a podczas przesłuchań bito ją po brzuchu, przez co  
poroniła. Małżeństwu udało się uciec do Chin, gdzie jednak żona 
Son Jong-nama zmarła po kilku miesiącach. Mężczyzna nawrócił się 
na chrześcijaństwo i wrócił do ojczyzny z zamiarem ewangelizacji. 
Zabrał ze sobą 20 egzemplarzy Biblii oraz inne materiały religijne. 
Został jednak natychmiastowo aresztowany i umieszczony w obozie 
karnym. Był tam wielokrotnie torturowany i przesłuchiwany. Zmarł 
w 2008 r., jednak jego brat, a dzięki niemu cały świat, dowiedział się 
o śmierci Son Jong-nama dopiero w 2010 r.15

Hea Woo miała więcej szczęścia – jej udało się ujść z życiem 
z obozu. Wspomina, że na jego murze wypisane były słowa „Nie 
próbuj uciekać, zabijemy Cię”. I rzeczywiście śmierć była tam co-
dziennością. Więźniowie codziennie kroczyli po ścieżce, na której 
rozsypywane były ciała skremowanych ofiar. Niemal od świtu do 
zmierzchu trwała katorżnicza praca podczas której uwięzieni otrzy-
mywali kilka łyżek ryżu jako posiłek. Na koniec dnia wszyscy musieli 
oskarżać siebie nawzajem o rozmaite wykroczenia, zaś później jeszcze 
miała miejsce formacja ideologiczna. Więźniowie byli zmuszani, 
aby uczyć się na pamięć słów wodzów, a jeśli im się to nie udawa-
ło, byli surowo karani. Jak podsumowuje Hea Woo – każdy dzień 
w obozie stanowił czystą torturę i nie jest w stanie wybrać, co było 
najgorsze16.

Dla chrześcijaństwa nie ma miejsca w przestrzeni publicznej. 
Praktykowanie wiary jest możliwe tylko w podziemiu, jednak i tak 
każdy chrześcijanin musi być przy tym niezwykle ostrożny. Wielu 
trzyma swoją wiarę w tajemnicy nawet przed rodziną. Wszystko 
dlatego, że władze dysponują rozbudowaną siatką agentów, którym 
może być nawet sąsiad czy krewny. Współpracownicy reżimu działają 

15 W. Cisło, T. Korczyński (red.), dz. cyt., s. 150-151.
16 H. Woo, Dzień, w którym zrozumiałam, że moja matka była chrześcijanką, 

w: „Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie”, red. J-M. di Falco, 
T. Radcliffe, A. Riccardi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015, s. 596.
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także poza granicami kraju, szczególnie w Chinach, zatem czasami 
nawet ucieczka z kraju nie oznacza bezpieczeństwa. Wystarczy, że 
funkcjonariusze rządu odnajdą w domu Biblię, modlitewnik czy 
różaniec, a kara spotka całą rodzinę. Jeden z uchodźców powiedział 
nawet, że „Nie wolno ci powiedzieć ani słowa na temat religii, bo 
trzy pokolenia twojej rodziny zostaną zamordowane. Ludzie, którzy 
pamiętają jeszcze czasy przed wojną koreańską, znają jeszcze religię. 
Ale teraz religia jest całkowicie wykorzeniona. W Korei Północnej 
można służyć wyłącznie jednej osobie”17. Jedyną dozwoloną i zara-
zem obowiązkową religią jest panujący tam komunizm i kult wodza.

Sytuacja chrześcijan w Chinach

W Chinach panuje mniej opresyjna forma, gdyż Państwo 
Środka jest klasyfikowane jako kraj rządzony autorytarnie, nie zaś 
totalitarnie. Specyfika tamtejszego komunizmu również różni się 
od jego północnokoreańskiej wersji – określa się go socjalizmem 
o chińskiej specyfice, który wyewoluował z bardziej radykalnego 
maoizmu. To właśnie w latach panowania ideologii maoizmu doszło 
do największych w historii Chin prześladowań chrześcijaństwa za 
rządów Mao Zedonga podczas rewolucji kulturalnej. Współcześnie 
sytuacja wyznawców Chrystusa wygląda lepiej, jednak wciąż jest 
niezwykle poważna. Pew Research Center w swoim najnowszym 
raporcie dotyczącym światowych restrykcji religijnych podaje infor-
mację, że Chiny uzyskały 9,3 na 10 możliwych punktów w Indeksie 
Restrykcji Rządowych Pew (GRI), co jest najwyższym wynikiem 
w badaniu18.

17 United States Commission on International Religious Freedom, A Prison 
Without Bars, s. 22, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/A_Pri-
son_Without_Bars/prisonwithoutbars.pdf [dostęp dn. 08.08.2021].

18 M. Szymański (red.), Wolność Religijna na Świecie. Raport 2021, Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2021, s. 22.
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Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej w art. 36 stanowi, że 
„żaden organ państwowy, organizacja publiczna ani osoba fizyczna 
nie mogą zmuszać obywateli do wyznawania bądź niewyznawania 
jakiejkolwiek religii; ani nie mogą oni dyskryminować obywateli, 
którzy wyznają bądź nie jakąkolwiek religię”19. I dalej kluczowe sło-
wa: „Państwo chroni normalną działalność religijną. Nikt nie może 
wykorzystywać religii do działań zakłócających porządek publiczny, 
szkodzących zdrowiu obywateli lub ingerujących w system edu-
kacyjny państwa. Organy religijne i sprawy religijne nie podlegają 
obcej dominacji”20. W powyższych zapisach widoczne jest pewne 
podobieństwo z uregulowaniami ustawy zasadniczej Korei Północ-
nej: wolność religijna jest zagwarantowana prawnie, jednak zarazem 
obwarowana istotnymi ograniczeniami. W przypadku Chin użyte 
zostało nieprecyzyjne pojęcie „normalnej działalności religijnej”. 
Pojawia się tu pytanie – kto określa, co jest normalną działalnością 
religijną, a co nie. Odpowiedź nasuwa się sama – decyduje o tym 
partia, która rości sobie prawo do rozstrzygania wszelkich spornych 
kwestii i całościowego modelowania chińskiej rzeczywistości.

Możliwość do dowolnych interpretacji daje także ostatnie zdanie, 
które de facto jest kluczem w zrozumieniu postawy chińskich władz 
wobec chrześcijaństwa, a zwłaszcza wobec Kościoła rzymskokatolic-
kiego. Otóż chrześcijaństwo, podobnie zresztą jak w Korei Północnej, 
jest traktowane przez władze jako obca siła, a przez to za zagrożenie. 
Szczególnie nieufnie traktowani są katolicy, którzy za sprawą zasad 
panujących w Kościele, są zobowiązani do posłuszeństwa Stolicy 
Apostolskiej i podlegają papieżowi, z czym w największym stopniu 
nie mogą pogodzić się rządzący.

Osobnym aspektem jest polityka tzw. sinizacji religii, prowa-
dzona przez aktualnie sprawującego władzę Xi Jin-pinga i będąca 

19 Constitution of the People’s Republic of China, art. 36, http://www.npc.gov.cn/
englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.
shtml [dostęp dn. 08.08.2021].

20 Tamże.
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jednym z jego priorytetów. Zakłada ona dostosowanie wszystkich 
prawnie uznanych w Chinach wyznań (a więc katolicyzmu, pro-
testantyzmu, taoizmu, islamu oraz buddyzmu21) do socjalizmu 
o chińskiej specyfice. Po raz pierwszy przewodniczący Chiń-
skiej Republiki Ludowej sformułował hasło sinizacji w 2015 r. 
Obserwując kolejne działania komunistycznych władz w sferze 
religii można zauważyć, że podstawowymi celami sinizacji są: 
całkowite podporządkowanie religii zwierzchnictwu partii oraz 
dostosowanie ich doktryn do komunistycznej ideologii panującej 
w Chinach. Polityka schińszczania zakłada, że religie mogą 
funkcjonować, jednak wyłącznie w ramach narzuconych im przez 
państwo, gdzie lojalność wobec partii jest priorytetowa wobec 
lojalności wobec zwierzchników religijnych22. 

Sinizacja zatem jest jednym z podstawowych narzędzi dro-
biazgowo zaplanowanej polityki Chin wobec religii. Władze 
z Pekinu nie wojują otwarcie z religią, ale pragną przejąć nad 
nią pełną kontrolę. Wszystko po to, aby służyła ona partii, gdyż 
tylko wtedy będzie przynosić państwu korzyść. To kontrola jest 
słowem-kluczem, które pozwala zrozumieć podejście chińskich 
władz do religii.

Bardziej surowe reguły obowiązują w samej Komunistycznej 
Partii Chin. Wszyscy jej członkowie muszą być ludźmi niewierzą-
cymi, nie mogą przynależeć do żadnego, nawet legalnego związku 
wyznaniowego, a także nie mogą uczestniczyć w żadnych prak-
tykach religijnych. Jak można przeczytać w jednej z instrukcji: 
„Członkowie partii muszą posiadać przekonania komunistyczne, 
dobrze znać i rozumieć wytyczne polityki partii w kwestiach re-
ligii i być w pełni świadomi, że niewyznawanie żadnej religii jest 
najbardziej podstawowym warunkiem przynależności do partii. 
Należy strzec partii przed ideologicznym osłabieniem ze strony 
21 M. Religa, Współczesna polityka Chin wobec religii, „Roczniki Humanistyczne” 

2020, t. 67, s. 186.
22 Tamże, s. 199-201.
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religii i należy utrzymać ideologiczną nieskazitelność i postępo-
wość członków partii”23.

Niewątpliwie jednym z wyznań, które na polityce sinizacji 
cierpi najbardziej, jest chrześcijaństwo, gdyż w porównaniu choćby 
do tradycyjnie chińskiego taoizmu, czy nawet buddyzmu, jest dużo 
mniej zakorzenione w historii Państwa Środka. Zachodnie korze-
nie chrześcijaństwa także budzą nieufność władz, tym bardziej, 
że rozwój wspólnot chrześcijańskich w Chinach jest niezwykle 
dynamiczny. To właśnie agresywna polityka sinizacji jest podsta-
wowym powodem pogorszenia sytuacji chrześcijan w najludniej-
szym państwie świata. Negatywny trend obrazuje Światowy Indeks 
Prześladowań, w którym w ciągu 3 lat Chiny awansowały aż o 26 
pozycji, zajmując w 2020 r. 17 miejsce. Wpływ na to miał m.in. 
szereg nowych przepisów zacieśniających kontrolę nad religiami, 
a także bardziej surowe egzekwowanie już uchwalonego prawa, 
np. zakazu internetowej sprzedaży Biblii, a także dostosowania 
jej treści do komunistycznej ideologii24.

W ramach chrześcijaństwa w Chinach działają tylko 2 ofi-
cjalnie zarejestrowane związki wyznaniowe: Patriotyczne Stowa-
rzyszenie Katolików Chińskich oraz Patriotyczny Ruch Potrójnej 
Autonomii. Wszelka działalność religijna poza państwowymi 
strukturami jest nielegalna, stąd też, podobnie jak w Korei Pół-
nocnej, również i w Chinach bardzo wielu chrześcijan swoją wiarę 
praktykuje w podziemiu. Tzw. Kościoły patriotyczne, a więc te 
zarejestrowane przez władzę, są przez nią ściśle kontrolowane. 
Władze wymuszają na nich dostosowywanie głoszonych nauk 
do panującej w kraju ideologii i sprawują nad nimi rzeczywiste 
zwierzchnictwo25.

23 Tamże, s. 194.
24 Open Doors, Światowy Indeks Prześladowań 2021 – Chiny, https://www.

opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/swiatowy-indeks-przesladowan/
opisy-krajow-przesladowan/chiny  [dostęp dn. 09.08.2021].

25 M. Religa, dz. cyt., s. 201.
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Wierni, którzy nie godzą się z takim stanem rzeczy schodzą do 
podziemia i tworzą tam tzw. Kościoły domowe. Nazwa ta wywodzi 
się od faktu, iż gromadzą się oni na modlitwach i nabożeństwach 
w swoich prywatnych domach. Nielegalne praktykowanie wiary 
wiąże się z olbrzymim niebezpieczeństwem w przypadku, kiedy 
służby państwowe wykryją taką działalność. Zagrożeniem mogą 
być niekiedy także sąsiedzi, którzy za doniesienie o nielegalnym 
zgromadzeniu religijnym otrzymują wynagrodzenie. Mark Shan 
z organizacji ChinaAid opisując życie podziemnych wspólnot 
wskazał, że w przypadku ujawnienia nielegalnych praktyk religij-
nych największe konsekwencje spotykają zwierzchników takich 
wspólnot. I tak np. w przypadku Kościoła Shouwang w Pekinie 
wszyscy jego zwierzchnicy przebywają w areszcie domowym 
od 2011 r. W 2008 r. z kolei jeden z działaczy chrześcijańskich 
z prowincji Xinjiang Uyghur został skazany na 15 lat więzienia. 
ChinaAid oszacowała także, że na przestrzeni 2011 r. przynajmniej 
tysiąc wiernych protestanckich zostało aresztowanych i skazanych 
na karę co najmniej roku więzienia właśnie za nielegalne praktyki 
religijne26.

Różnego rodzaju represji doświadczają jednak nie tylko wier-
ni podziemnych wspólnot. Praktyki religijne zalegalizowanych 
związków wyznaniowych są systematycznie ograniczane za spra-
wą kolejnych przepisów zwiększających nadzór nad Kościołami. 
W tym samym roku, w którym Xi Jinping ogłosił plan sinizacji 
religii, wydane zostały rozporządzenia, w następstwie czego przez 
rok zburzono ok. 2 tys. kościołów i krzyży. Wszystko z powodu 
restrykcyjnych wymogów dotyczących wysokości świątyń oraz 
rozmiaru, koloru i położenia krzyży. Rozporządzenie wymaga 
m.in. aby krzyże były wbudowane w ściany, nie zaś umieszczane 
na szczycie kościołów. Same budynki sakralne mogą się wznosić 

26 J.L. Allen Jr., dz. cyt., s. 88.
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na wysokość maksymalnie 24 metrów, a krzyże nie powinny być 
większe niż jedna dziesiąta wysokości świątyni27. 

W 2017 r. z kolei uchwalone zostało prawo, które penalizowało 
działalność religijną w miejscach niezatwierdzonych przez władzę, 
w tym także wszelką działalność oświatową, jak np. tworzenie szkół. 
W kolejnym roku władze zakazały tzw. nieautoryzowanych praktyk 
religijnych oraz zobowiązały Kościoły do upubliczniania wszelkiej 
działalności w sieci. Szczególnie surowe prawo zostało jednak wpro-
wadzone w 2020 r.  Wówczas wszystkie związki wyznaniowe poddano 
jeszcze bardziej ścisłej kontroli Urzędu ds. Religijnych, który ma moc 
decyzyjną co do akceptacji każdego aspektu działalności Kościołów. 
Zawierają się w tym nawet kwestie dotyczące treści nauczania. Co 
więcej, zgodnie z założeniami sinizacji, „organizacje religijne powin-
ny upowszechniać zasady i politykę Chińskiej Partii Komunistycznej, 
jak również prawo państwowe, rozporządzenia dotyczące personelu 
religijnego i wierzących obywateli, wychowując personel religijny 
i wierzących obywateli do wspierania przywództwa Chińskiej Partii 
Komunistycznej, popierając system socjalistyczny, przyjmując i idąc 
drogą socjalizmu o cechach chińskich”28. Jak zatem widać, przy po-
mocy tych oraz wcześniejszych przepisów, władze konsekwentnie 
poddawały religię coraz większej kontroli.

Problemy chińskich katolików ogniskują się wokół kwestii po-
rozumienia na linii Pekin – Watykan. W 2018 r. nastąpił przełom 
w relacjach między Chinami a Stolicą Apostolską i zostało podpisane 
tymczasowe porozumienie regulujące proces nominacji biskupich. 
Dzięki niemu wszyscy biskupi znaleźli się w jedności z papieżem, 
jednak dokładna treść porozumienia nie została dotąd ujawniona. 
W 2020 r. umowa w związku z jej wygaśnięciem została przedłużo-
27 W. Cisło, A. Paś, M. Boguszewski (red.), Prześladowani i zapomniani. Raport 

dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 2015–2017, Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2018, s. 58-59.

28 Nowe przepisy wzmacniające kontrolę nad religiami w Chinach, https://ekai.pl/
nowe-przepisy-wzmacniajace-kontrole-nad-religiami-w-chinach/ [dostęp dn. 
09.08.2021]. 
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na. Porozumienie jednak zdaniem wielu nie spełniło pokładanych 
w nim nadziei. W mediach już po podpisaniu umowy coraz częściej 
pojawiały się doniesienia o zintensyfikowaniu represji wobec katoli-
ków. Przykład stanowi wyburzenie około stu kościołów w prowincji 
Fuzhou w ciągu tylko jednego kwartału29. Jednym z najgłośniejszych 
krytyków porozumienia jest kard. Joseph Zen, emerytowany ordy-
nariusz diecezji Hongkong, który uważa, że za sprawą dokumentu 
chińscy katolicy zostali sprzedani30.

W Chinach funkcjonują także obozy reedukacji na wzór tych 
z Korei Północnej. Więźniowie przymuszani są w nich do wycieńcza-
jącej pracy, która ma uczynić ich posłusznymi wobec reżimu. Harry 
Wu na własnej skórze doświadczył życia obozowego, bo spędził 
w nim aż 20 lat. Dzisiaj działa na rzecz praw człowieka i szacuje, że 
na terenie Chin znajduje się co najmniej 1100 tego typu obozów. 
Kiedy jednak organizacje pozarządowe próbowały sprawdzić, jakie 
warunki panują w tych placówkach, władze chińskie zdecydowanie 
odmówiły31.

Wyróżnikiem Chin w kwestii represji wobec chrześcijan jest 
nowatorski system kontroli społecznej. Stanowi on połączenie 
wszechobecnych kamer, systemu punktów społecznych oraz bazy 
danych zawierających informacje o wszystkich duchownych. Za-
chowania uznane za niepożądane, np. zbyt częste uczęszczanie do 
Kościoła, skutkuje nieufnością władz i mniejszymi możliwościami 
choćby w sferze przemieszczania się. Jak wskazują autorzy raportu 
„Wolność Religijna na Świecie”: „Połączenie powszechnej inwigilacji, 
systemu kredytów społecznych, który analizuje i sankcjonuje indywi-
dualne zachowania oraz brutalnych represji wobec grup religijnych 
29 Coraz trudniejsza sytuacja katolików w Chinach, https://wiadomosci.onet.pl/

religia/aktualnosci/porozumienie-chin-i-watykanu-trudna-sytuacja-katolikow-
po-decyzji-papieza-franciszka/nqz9l71 [dostęp dn. 09.08.2020].

30 A. Łomanowski, Watykan–Chiny: historyczne porozumienie, https://www.rp.pl/
Polityka/309259960-Watykan-Chiny-historyczne-porozumienie.html [dostęp 
dn. 09.08.2021].

31 P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, dz. cyt., s. 46-47.
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i etnicznych podejrzanych o nielojalność sprawia, że Komunistyczna 
Partia Chin (KPCh) jest jedyną w swoim rodzaju siłą, jeśli chodzi 
o dławienie wolności religijnej”32. 

Obserwatorzy stanu wolności religijnej zwracają uwagę, że pan-
demia Covid-19 posłużyła zwłaszcza autorytarnym rządom do ogra-
niczania praw chrześcijan. Jak ocenił szef organizacji Open Doors 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii David Landrum: „Wolność wyznania 
leży u podstaw wielu innych praw człowieka i swobód obywatelskich. 
Opresyjne rządy o tym wiedzą i wykorzystują kryzys epidemiczny, 
by przykręcić śrubę chrześcijanom”33. Pod pozorem epidemii koro-
nawirusa chińskie władze zintensyfikowały inwigilację względem 
wyznawców Chrystusa. Spośród wielu zamkniętych podczas pande-
mii kościołów rząd pozwala otworzyć tylko te świątynie, w których 
wierni zobowiążą się do uległości wobec władz i włączenia do liturgii 
elementów chińskiego patriotyzmu34. 

Również Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności 
Religijnej w swoim najnowszym raporcie zwróciła uwagę na korelację 
między pandemią Covid-19 a zwiększeniem prześladowań religij-
nych. W odniesieniu do chińskich chrześcijan komisja wskazała, 
że komunistyczne władze kontynuują rozbiórkę kościołów oraz 
usuwanie krzyży ze świątyń zarówno tych uznanych przez państwo, 
jak i podziemnych35. Z kolei jak podsumował jeden z analityków 
w raporcie dla brytyjskiego parlamentu dotyczącym wpływu pan-
demii koronawirusa na prześladowanych wyznawców Chrystusa: 

32 M. Szymański (red.), dz. cyt., s. 22.
33 H. Sherwood, Christian persecution rises as people refused aid in Covid crisis – re-

port, https://www.theguardian.com/world/2021/jan/13/christian-persecution-
rises-as-people-refused-aid-in-covid-crisis-report [dostęp dn. 13.08.2021].

34 Chiny ponownie uderzają w chrześcijan, https://www.radiomaryja.pl/kosciol/
chiny-ponownie-uderzaja-w-chrzescijan/ [dostęp dn. 13.08.2021].

35 United States Commission on International Religious Freedom, Annual report 
2021, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-04/2021%20Annual%20
Report.pdf [dostęp: 13.08.2021].
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„W świecie rozproszonym przez pandemię rząd Chin agresywnie 
konsoliduje dominację nad dziesiątkami milionów chrześcijan”36.

 

Wnioski

Korea Północna oraz Chiny to jedne z najbardziej niebezpiecz-
nych na świecie miejsc dla chrześcijan. Pierwsze z nich niewątpliwie 
przoduje w niechlubnych rankingach prześladowań religijnych 
i cechuje się przede wszystkim wysokim poziomem represji fizycz-
nych. W zasadzie nie można mówić tam o możliwości wyznawania 
wybranej wiary, gdyż jedynym dopuszczalnym kultem może, a wręcz 
musi być obdarzony wódz. Z kolei Chiny dopuszczają pewien zakres 
wolności religijnej, jednak wyłącznie w ramach określonych przez 
partię. Władze stawiają na wszechobecną kontrolę, wykorzystując 
przy tym najnowsze rozwiązania techniki. Chrześcijaństwo zarówno 
w Korei Północnej, jak i Chinach postrzegane jest jako zagrożenie 
dla stabilności komunistycznego ustroju i wytrych do westernizacji 
komunistycznych reżimów. Prawo dotyczące wolności funkcjonuje 
jedynie w teorii, a rolę religii spełnia ideologia komunistyczna. 

słowa kluczowe: prześladowania religijne, Chiny, Korea Północna, 
chrześcijaństwo, Kościół, wolność religijna, dyskryminacja, nietoleran-
cja, przemoc, chrystianofobia, komunizm

36 F. Shiner, The impact of coronavirus on persecuted Christians and the role British 
aid has played in helping, https://committees.parliament.uk/writteneviden-
ce/13187/pdf/ [dostęp dn. 13.08.2021].
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Summary

Under the pillory of communism. Persecution 
of Christians in China and North Korea

The main purpose of the article is to discuss the situation of Chri-
stians in North Korea and China. The author first discusses the basis 
of the anti-religious attitude of communism, which is related to the 
parare-religious nature of this ideology. In the next part, the legal norms 
regarding religious freedom in North Korea are analyzed, followed by 
the cases of persecution of Christ’s followers. Later on, Chinese law is 
discussed and the repression of Christians in the Middle Kingdom are 
characterized, taking into account their situation during the Covid-19 
pandemic. Finally, the author compares the specificity of persecution 
in both countries.

Keywords: religious persecutions, China, North Korea, christianity, 
Church, religious freedom, discrimination, intolerance, violence, chri-
stianophobia, communism
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Prześladowania chrześcijan 
w Nigerii

Wstęp

Sytuacja chrześcijan w Nigerii jest niezwykle trudna. Wystarczy 
spojrzeć na szacunkowe dane statystyczne. Oblicza się, że w latach 
2015-2020 śmierć z powodów religijnych mogło ponieść, co najmniej 
12 tysięcy osób. Nie ma dostarczanych informacji, co do tego, ile osób 
zostało porwanych, odniosło obrażenia, lub zostało zmuszonych 
do opuszczenia swych domów. Szacunki mówią o setkach tysięcy 
poddanych religijnym prześladowaniom w nigeryjskim państwie1. 
* Krystian Chołaszczyński – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce 

i magister stosunków międzynarodowych, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka 
Debaty Międzynarodowej w Toruniu, sekretarz redakcji czasopisma naukowego 
„Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” wydawanego przez Wyższą Szkołę 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz członek rady redakcji czasopisma 
naukowego „The Antoninus Journal” wydawanego przez Papieski i Królewski 
Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili na Filipinach, członek zarządu Towa-
rzystwa Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana, profesor wizytujący takich 
uczelni jak: Università degli Studi della Tuscia w Viterbo (Włochy), Erciyes 
University w Kayseri (Turcja), Universidad Loyola w Sevilli (Hiszpania) oraz 
Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili na Filipinach.

1 Zob.: P. Egwu, Christian Victims in Nigeria Fear Future Attacks. Religious vi-
olence is growing despite the pandemic, 9 October 2020, https://foreignpolicy.
com/2020/10/09/christian-victims-in-nigeria-fear-future-attacks/, [dostęp 
dn. 06.08.2021]; United States Department of State, Office of International 
Religious Freedom, Nigeria 2020 International Religious Freedom Report, 
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Trzeba jednak zaznaczyć w tym miejscu, że chrześcijanie nie są 
jedynymi, którzy cierpią z powodu religijnych animozji. Fundamen-
talizm w Nigerii ma wielowątkowy charakter. Ze względu na działal-
ność takich organizacji islamskich jak Boko Haram, kojarzymy go 
głównie z prześladowaniami chrześcijan. Nie możemy jednak przejść 
obojętnie nad losem umiarkowanych muzułman, którzy nie podzie-
lają skrajnych poglądów ferowanych przez ekstremistów religijnych. 
Nierzadko, ataki terrorystyczne skierowane są przeciwko innym 
wyznawcom islamu, by wzniecić wśród nich chaos. Poprzez terror 
dąży się do zwiększenia religijnych napięć2. W dyskursie pojawia się 
również teza, że jest to wina chrześcijan, którzy swoją obecnością 
mają zachęcać fundamentalistów do ataków na niewinnych cywili. 
Antychrześcijańska nagonka w Nigerii nie jest w żaden niemal spo-
sób powstrzymywana przez władze centralne3. 

Część analityków zastanawia się, czy to co ma miejsce teraz 
w Nigerii można nazwać powolnym ludobójstwem4. Zastanawiać 
musi indolencja władz państwowych w zapewnianiu bezpieczeństwa 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/240282-NIGE-
RIA-2020-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf, [dostęp 
dn. 06.08.2021]. 

2 J. Campbell, Conflict in Nigeria Is More Complicated Than “Christians vs. Mus-
lims”, 1 May 2019, https://www.cfr.org/blog/conflict-nigeria-more-complicat-
ed-christians-vs-muslims, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

3  J. L. Allen, Why is it so dangerous to be a Christian in Nigeria?, 21 January 2021, 
https://angelusnews.com/voices/why-nigeria-is-the-most-dangerous-place-in-
the-world-to-be-a-christian/, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

4 Zob.: R. Williams, The violence in Nigeria could end in genocide – both Christian 
and Muslim populations need help now, 15 June 2020, https://www.indepen-
dent.co.uk/voices/nigeria-boko-haram-isis-violence-christian-muslim-coro-
navirus-a9566451.html, [dostęp dn. 06.08.2021]; Lord Alton of Liverpool, 
Nigeria: Genocide; Foreign, Commonwealth and Development Office written 
question – answered on 20th January 2021, https://www.theyworkforyou.com/
wrans/?id=2021-01-05.HL11715.h, [dostęp dn. 06.08.2021]; Nigeria’s president 
threatens rebels amid rising violence in southeast, 2 June 2021, https://www.
reuters.com/world/africa/nigerias-president-threatens-rebels-amid-rising-vi-
olence-southeast-2021-06-01/, [dostęp dn. 06.08.2021]. 
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wszystkim obywatelom i powstrzymywaniu organizacji terrory-
stycznych. Zdarza się, że dla zachowania rzekomego publicznego 
ładu, to chrześcijan obwinia się za spiralę przemocy5. Przykładowo 
w Stanach Zjednoczonych coraz silniej optuje się za wykorzystaniem 
„the Global Magnitsky Act”6 w celu zmuszenia nigeryjskich władz do 
działania, w celu ochrony praw chrześcijan. Służyć ma temu ewen-
tualne wstrzymanie pomocy zagranicznej, czy sankcje rozproszone. 
W USA coraz częściej podnoszone są głosy, iż należy wzmocnić 
presję na nigeryjskich urzędników. W inny sposób może dojść do 
jeszcze większej tragedii. 

Niestety Nigeria XXI w. rozpoczęła od silnych zjawisk dysfunk-
cjonalnych. Wzrosła przemoc, której głównym przejawem są ani-
mozje o podłożu religijnym. Głównym celem fundamentalistów stali 
się chrześcijanie. Szacunkowe dane mówią tylko o zweryfikowanych 
przypadkach śmiertelnych wśród tej religijnej wspólnoty. Niektóre 
organizacje sugerują, że liczba ofiar może być znacznie większa. Poza 
tym, trudno jest nawet oszacować ile osób padło ofiarą celowego 
okaleczania, torturowania, gwałtów czy porwania. Poza tym, celowo 
niszczone są domy, kościoły, czy nawet pola uprawne. Pojawiają się 
nagłówki, że w jednym z najważniejszych państw w Afryce Zachod-
niej ma miejsce „wojna w zwolnionym tempie”, nosząca znamiona 
ludobójstwa. Wycelowana jest ona bezpośrednio w chrześcijan7. 

5 Zob.: A. Goldsby, Nigerian Christians vs. Nigerian Muslims: Secularism, Violence, 
and The Rhetoric of Blame, Spring 2011, https://scholarship.tricolib.brynmawr.
edu/bitstream/handle/10066/7490/2011GoldsbyA_thesis.pdf?sequence=2&is-
Allowed=y, [dostęp dn. 06.08.2021]; V. I. Ezigbo, Violent Christians, the Nigerian 
Public Square, and the Utility of Jesus’ Forgiveness Sayings for Tackling Religious 
Violence, w: International Journal of Public Theology, 19 July 2018, https://brill.
com/view/journals/ijpt/12/2/article-p236_6.xml, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

6 Zob.: The US Global Magnitsky Act. Questions and Answers, https://www.hrw.
org/news/2017/09/13/us-global-magnitsky-act, [dostęp dn. 09.07.2021]. 

7 L. Gilbert, The Crisis of Christian Persecution in Nigeria February 2021 Edition, 
Washington 2021, s. 1, https://downloads.frc.org/EF/EF20G16.pdf, [dostęp 
dn. 06.08.2021]. 
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Zastanawiać musi milczenie światowych decydentów, jak i main-
streamowych mediów, nad losem nigeryjskich chrześcijan. Wydaje się, 
że ten temat istnieje tylko wśród specjalistów, czy dzięki organizacjom 
humanitarnym, a nie w mentalności opinii publicznej. Nigeryjski 
fundamentalizm to nie tylko Boko Haram, ale także Prowincja Afryki 
Zachodniej Państwa Islamskiego ISWAP czy fundamentalistyczna 
milicja ludu Fulani. Jednakże coraz częściej można przeczytać, że to, 
co dzieje się w Nigerii wcale nie nosi znamion religijnej wojny, a jest 
„tylko” elementem etnicznych waśni, religijnych animozji, czy wręcz 
efektem zmian klimatycznych. Wydawać by się mogło, że spirala ni-
geryjskiej przemocy to pokłosie działań wszystkich stron, gdzie jest 
wielu winnych. Głębsza analiza wykaże, że po chrześcijańskiej stronie 
nie ma winnych, a tylko ofiary. W wielu dostępnych opracowaniach 
wprost podaje się, że to islamskie ekstremistycznie nastawione orga-
nizacje stoją za przemocą i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność8. 

Nigeria – dane statystyczne

W Nigerii, według danych szacunkowych, żyje około 211-220 
milionów mieszkańców9. Kraj ten, położony na zachodzie afrykań-
8 Zob.: H. McKay, Nigeria’s Christians become target of genocide as international 

community remains silent: advocates, 18 November 2020, https://www.foxnews.
com/world/the-next-jihad-the-silent-killing-of-nigerias-christians-poses-chal-
lenges-for-next-administration, [dostęp dn. 06.08.2021]; J. Moore, A silent 
genocide is being waged against Christians in Nigeria. The world must act now, 
17 May 2021, https://www.premierchristianity.com/features/a-silent-genocide-
is-being-waged-against-christians-in-nigeria-the-world-must-act-now/4340.
article, [dostęp dn. 06.08.2021]; Nigeria’s Silent Slaughter: How Boko Haram 
killed over 40,000 Nigerians in 20 years – Report, 7 July 2021, https://www.van-
guardngr.com/2021/07/nigerias-silent-slaughter-how-boko-haram-killed-over-
40000-nigerians-in-20-years-%E2%80%95-report/, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

9 Zob.: Nigeria – CIA Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/coun-
tries/nigeria/#people-and-society, [dostęp dn. 06.08.2021]; A. Ibukun Akinyemi, 
U. C. Isiugo-Abanihe, Demographic dynamics and development in Nigeria: Issues 
and perspectives, w: African Population Studies Vol 27, 2 Supp (Mar 2014), 
https://aps.journals.ac.za/pub/article/view/471/407, [dostęp dn. 06.08.2021]; 
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skiego kontynentu, jest jednocześnie najludniejszy. Kilkaset wspólnot 
etnicznych tam żyjących mówi w około 500 językach10. Nigeria sta-
nowi zatem źródło wyjątkowego etnicznego kolorytu, a jednocześnie 
podłoże dla licznych problemów. 

W latach 1900-1960 państwo to stanowiło część brytyjskiego 
imperium kolonialnego. Z tego też powodu język angielski się 
upowszechnił. W 1960 r. powstała niepodległa Nigeria. Około 53% 
Nigeryjczyków to muzułmanie, a 46% to chrześcijanie – według 
danych CIA11. Natomiast według Joshua Project większość stanowią 
chrześcijanie (51,1%) zaś muzułmanie są drudzy (43,2%)12. Wśród 
chrześcijan dominują katolicy (ponad 32%). Różnice w danych mogą 
wynikać z problemów dotyczących niemożności prowadzenia regu-
larnych spisów ludności. Wyznawcy islamu głównie mieszkają na 
północy kraju. Chrześcijanie dominują na południu. Faktem jednak 
jest, że poziom rozproszenia jest dość duży i nie można postawić 
granicy geograficznej między obiema religijnymi wspólnotami. 
Pomimo dużych bogactw naturalnych, sytuacja gospodarcza kraju 
jest wyjątkowo trudna. Rolnictwo nie stoi na wysokim poziomie, co 
przekłada się na inflację cen żywności. Wysokie koszty życia oraz sła-
bość sektora rolnego powoduje, że biedniejsi mieszkańcy miast i wsi 
nie mają jak wydostać się z permanentnej biedy. Naturalny wzrost 
liczby ludności skutkuje też wzrostem liczebności klasy robotniczej. 
Ta zaś ma problem ze znalezieniem pracy. Poziom bezrobocia jest 
na poziomie 23%, zaś nawet 20% zatrudnionych nie pracuje w peł-
nym zakresie. Skutek: ponad połowa obywateli żyje w trudnych 
warunkach ekonomicznych. Poza tym, ekstremizm na północy 

Nigeria Population Growth Rate 1950-2021, https://www.macrotrends.net/
countries/NGA/nigeria/population-growth-rate, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

10 Country: Nigeria. Number of People Groups 538. People Groups Unreached 84 
(15.6%), https://joshuaproject.net/countries/NI, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

11 Nigeria – CIA Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
nigeria/#people-and-society, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

12 Country: Nigeria, https://joshuaproject.net/countries/NI, [dostęp dn. 
06.08.2021].
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skutkuje znacznym przemieszczeniem ludności. Fakt, że w Nigerii 
spora część obywateli to ludzie bardzo młodzi, nie może dziwić ich 
zniechęceniu wynikającemu z braku perspektyw. W takiej sytuacji 
na popularności zyskują skrajne i fundamentalistyczne organizacje. 
Religijny ekstremizm przez wielu jest wybierany jako odpowiedź na 
kryzys władzy, tożsamości i gospodarki13. 

Według danych sieci telewizyjnej Al-Dżazira, powołującej się na 
informacje z Nigeryjskiego Krajowego Biura Statystycznego za 2019 r., 
 40% mieszkańców żyje na skraju ubóstwa w kraju, który jest najsil-
niejszą i najbogatszą gospodarką w Afryce Zachodniej. Nigeria to 
najludniejsze państwo na kontynencie. Mówimy zatem o blisko 83 
milionach osób, którym na rok muszą wystarczyć około 382 dolary 
amerykańskie14. 

Globalna pandemia koronawirusa/Covid-19 jeszcze bardziej 
odcisnęła piętno na nigeryjskich obywatelach, którzy żyli i żyją w cią-
głym strachu wynikającym z działalności religijnych ekstremistów 
oraz światowej sieci terrorystycznej. W jednym z artykułów The New 
York Timesa podano – powołując się na słowa Dr. Usman Yusuf, by-
łego szefa nigeryjskiej krajowej agencji ubezpieczeniowej – że liderzy 
państwa w praktyce skapitulowali. Przez długi czas zaprzeczali jakoby 
w Nigerii była jakakolwiek pandemia. Takie podejście skutkowało 
w pewnym momencie brakiem kontroli czegokolwiek, w kontekście 

13 The World Bank in Nigeria, 3 November 2020, https://www.worldbank.org/
en/country/nigeria/overview, [dostęp dn. 06.08.2021]; L. Gilbert, The Crisis 
of Christian Persecution in Nigeria February 2021 Edition, Washington 2021, 
s. 3-4, https://downloads.frc.org/EF/EF20G16.pdf, [dostęp dn. 06.08.2021].

14 Forty percent of Nigerians live below the poverty line: Report, 4 May 2020, https://
www.aljazeera.com/economy/2020/5/4/forty-percent-of-nigerians-live-be-
low-the-poverty-line-report, [dostęp dn. 06.08.2021]; A. Akwagyiram, Forty 
percent of Nigerians live in poverty: stats office, 4 May 2020, https://www.
reuters.com/article/us-nigeria-economy-poverty-idUSKBN22G19A, [dostęp 
dn. 06.08.2021]; Forty percent of Nigerians live below poverty line: statistics 
office, 4 May 2020, https://www.rfi.fr/en/africa/20200504-forty-percent-of-ni-
gerians-live-below-poverty-line-statistics-office-coronavirus, [dostęp dn. 
06.08.2021].
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rozszerzającej się pandemii. Na wielu obszarach, od ponad 15 lat, 
nie sporządza się spisu ludności. Wielu obywateli praktycznie nie 
widnieje w jakimkolwiek systemie. Nie wiadomo zatem, kto jest lub 
był chory15. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kiedy rozwijała się rebelia Boko 
Haram – największej i najbrutalniejszej organizacji terrorystycznej 
mającej swoje źródła w północno-wschodniej Nigerii – światowa 
opinia publiczna tylko w nieznacznym stopniu zainteresowała się 
sytuacją w tej części Afryki. Dziś o Boko Haram słyszało nieco 
więcej osób, głównie za sprawą porwań dzieci uczęszczających lub 
przebywających w szkołach i internatach. Obecnie zainteresowanie 
świata spoczywa na problemie pandemicznym. Niejako w tle toczy 
się inna tragedia. Fundamentaliści z ludu Fulani uaktywnili się, 
a ich ofiarami są głównie nigeryjscy chrześcijanie. Mowa jest zatem 
o kolejnej fali przemocy, która dotyka najsilniejszą gospodarkę oraz 
najludniejsze państwo w Afryce. Jednakże wiedza o tych faktach 
wydaje się znikoma16. 

15 R. Maclean, Covid-19 Outbreak in Nigeria Is Just One of Africa’s Alarming Hot 
Spots, 17 May 2020, https://www.nytimes.com/2020/05/17/world/africa/coro-
navirus-kano-nigeria-hotspot.html, [dostęp dn. 06.08.2021]; V. Ajihromanus, 
Coalition of Northern youths carpets former NHIS boss over COVID-19 comments, 
3 May 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/05/coalition-of-northern-
youths-carpets-former-nhis-boss-over-covid-19-comments/, [dostęp dn. 
06.08.2021]; U. Yusuf, COVID-19 PANDEMIC: A Monumental Disaster Unfold-
ing in Kano – Prof Usman Yusuf, 22 April 2020, https://prnigeria.com/2020/04/22/
covid-monumental-disaster-unfolding-kano/, [dostęp dn. 06.08.2021]; 
U. Yusuf, COVID-19: Kano is a City in a Critical Situation – Prof Usman Yusuf, 
2 May 2020, https://prnigeria.com/2020/05/02/covid-19-kano-critical-situa-
tion/, [dostęp dn. 06.08.2021]; Covid-19: Kano may set Nigeria on fire – Prof 
Usman Yusuf, ex-NHIS boss, 2 May 2020, https://www.sunnewsonline.com/
covid-19-kano-may-set-nigeria-on-fire-prof-usman-yusuf-ex-nhis-boss/, 
[dostęp dn. 06.08.2021]. 

16 Zob.: Insecurity: Buhari’s silence is not golden, 3 May 2021, https://guardian.ng/
opinion/insecurity-buharis-silence-is-not-golden-2/, [dostęp dn. 06.08.2021]; 
M. Gak, Nigeria: Has President Buhari lost control?, 17 June 2021, https://www.
dw.com/en/nigeria-has-president-buhari-lost-control/a-57941279, [dostęp dn. 
06.08.2021]. 
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Przemoc 

O ile opinia publiczna, czy media masowe, niewiele poświęcają 
kwestii łamania praw chrześcijan w Nigerii, o tyle organizacje chro-
niące prawa człowieka, czy nawet grupy parlamentarne poszczegól-
nych państw, pochylają się nad wspomnianą sprawą. Coraz częściej 
w publikowanych raportach możemy przeczytać opinie, że to z czym 
mamy do czynienia nosi znamiona „cichego”, „pełzającego”, nieujaw-
nionego”, etc.: ludobójstwa. Nie doszło jednak do pełnego uznania 
tego pojęcia w kontekście losu chrześcijańskich wspólnot w Nigerii 
(tak samo jak w przypadku Jazydów w Iraku, czy Koptów w Egipcie), 
lecz coraz częściej takie opinie można przeczytać17. 

Analizując przypadek nigeryjski, wydaje się on typowym przy-
kładem podręcznikowym. Niektóre grupy religijne i terrorystyczne 
powzięły za cel wspólnoty chrześcijańskie w Nigerii. O ile z pewne-
go punktu widzenia, można mówić bez wątpienia o łamaniu praw 
człowieka – przykładowo w kontekście wolności religijnej – o tyle 
pojęcie „ludobójstwa”, które niesie pewne implikacje, wzbudza pewne 
opory, by zostało użyte w szerszym znaczeniu. Część specjalistów 
i komentatorów, z wiadomych tylko im powodów, woli bardziej miał-
17 Zob.: Nigerian Islamic Jihadists Massacred 1,470 Christians In First Four Months 

Of 2021, 11 May 2021, https://www.genocidewatch.com/single-post/nigerian-
islamic-jihadists-massacred-1-470-christians-in-first-four-months-of-2021, 
[dostęp dn. 06.08.2021]; Violence in Nigeria: At least 50 killed in raids on villages 
in Zamfara, 22 April 2021, https://www.france24.com/en/tv-shows/eye-on-
africa/20210422-violence-in-nigeria-at-least-50-killed-in-raids-on-villages-
in-zamfara, [dostęp dn. 06.08.2021]; O. Bizot, Farmer-herder crisis in Nigeria’s 
Middle Belt could ‘blow up into a civil war’, 28 April 2021, https://observers.
france24.com/en/africa/20210428-farmer-herder-crisis-in-nigeria-s-middle-
belt-could-blow-up-into-a-civil-war, [dostęp dn. 06.08.2021]; Nigeria: Boko 
Haram brutality against women and girls needs urgent response – new research, 
24 March 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/nigeria-
boko-haram-brutality-against-women-and-girls-needs-urgent-response-new-
research/, [dostęp dn. 06.08.2021]; N. Ching, US Calls Out Genocide, Atrocities 
Committed in 6 Countries, 12 July 2021, https://www.voanews.com/usa/us-calls-
out-genocide-atrocities-committed-6-countries, [dostęp dn. 06.08.2021]. 
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ko opisywać wydarzenia, podkreślając jednocześnie wielowątkowość 
charakteru konfliktu międzyreligijnego i międzyetnicznego. W ten 
sposób, przemoc w Nigerii nabiera różnorakiego charakteru, co nie 
implikuje nazwaniem jej mianem aktu ludobójstwa. Wydaje się, że 
takie działania mają charakter celowy18. 

Niektórzy podkreślają, że źródeł czynników odśrodkowych należy 
szukać już w dobie dekolonizacji, gdy w latach sześćdziesiątych XX w. 
uaktywnił się separatyzm w Biafrze. Dzisiaj, tak zwani: Rdzenni 
Mieszkańcy Biafry (the Indigenous People of Biafra IPOB) dążą do 
pokojowej secesji, w taki sposób, aby nie skończyło się to brutalną 
wojną domową. Nie przeszkodziło nigeryjskim władzom do uzna-
nia ruchu za organizację terrorystyczną19 we wrześniu 2017 r. Co 
ważne, większość IPOB to chrześcijanie i z tego też względu uważa 
się ich za winnych procesowi rozkładu państwa, gdyż pod koniec lat 

18 Zob.: M. Mamdani, The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency, 
Vol. 29, No. 5, 8 March 2007, https://www.lrb.co.uk/the-paper/v29/n05/
mahmood-mamdani/the-politics-of-naming-genocide-civil-war-insurgency, 
[dostęp dn. 06.08.2021]; D. Chandler, Christian ‘genocide’: naming Nigeria’s mass 
slaughter, 6 August 2018, https://www.baptistpress.com/resource-library/news/
christian-genocide-naming-nigerias-mass-slaughter/, [dostęp dn. 06.08.2021]; 
E. U. Ochab, Is Genocide Happening In Nigeria As The World Turns A Blind Eye?, 
15 June 2020, https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2020/06/15/is-geno-
cide-happening-in-nigeria-as-the-world-turns-a-blind-eye/?sh=12ad48485405, 
[dostęp dn. 06.08.2021]; NIGERIA: UNFOLDING GENOCIDE? An Inquiry by 
the UK All-Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion 
or Belief, https://appgfreedomofreligionorbelief.org/media/200615-Nige-
ria-Unfolding-Genocide-Report-of-the-APPG-for-FoRB.pdf, [dostęp dn. 
06.08.2021]; T. F. Buchwald, A. Keith, By Any Other Name. How, When, and 
Why the US Government Has Made Genocide Determinations, March 2019, 
https://www.ushmm.org/m/pdfs/Todd_Buchwald_Report_031819.pdf, [dostęp 
dn. 06.08.2021]; Stopping Nigeria’s Spiralling Farmer-Herder Violence, Report 
No. 262, Africa 26 July 2018, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/
nigeria/262-stopping-nigerias-spiralling-farmer-herder-violence, [dostęp dn. 
06.08.2021]. 

19 A. Adesomoju, Court affirms IPOB’s proscription, designation as terrorist group, 
19 January 2018, https://punchng.com/court-affirms-ipobs-proscription-des-
ignation-as-terrorist-group/, [dostęp dn. 06.08.2021]. 
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sześćdziesiątych XX w., ich ojcowie mieli dążyć do wewnętrznego 
rozkładu i secesji20. 

Należy podkreślić, że obecnie zdecydowana większość przypad-
ków przemocy jest dziełem fundamentalistów islamskich. Organi-
zacji ekstremistycznych operujących w Nigerii jest bardzo dużo. 
Do najsłynniejszej należy oczywiście Boko Haram. Inną jest odłam 
Boko Haram, który przysiągł wierność Państwu Islamskiego i jest 
znany pod akronimem ISWAP (rozwinięcie skrótu: Islamic State 
West Africa Province). Mimo, że obszar działań to głównie północ 
i północny-wschód Nigerii, to akty przemocy miały miejsce tak 
w całym kraju, jak i w regionie, co mocno destabilizowało całą Afrykę 
Zachodnią. Nie możemy jednak zapominać o coraz aktywniejszych 
nigeryjskich pasterzach z ludu Fulani, którzy w ostatnich latach się 
zradykalizowali i zaczęli atakować chrześcijan. Bojownicy z tejże 
wspólnoty etnicznej głównie działają w tak zwanym Środkowym 
Pasie Nigerii. Jest to dobrze zorganizowana i uzbrojona milicja, która 
wykorzystuje terror przeciwko głównie bezbronnym chrześcijańskim 
rolnikom21. 

Boko Haram

Początki Boko Haram nie znamionowały rebelii i siania terro-
ryzmu w Afryce Zachodniej. Media donosiły, że w 2002 r. powstał 
religijny kompleks, z meczetem i szkołą islamską, odwołujący się do 
spuścizny potężnego kalifatu Sokoto sprzed kolonizacji22. Niechęć do 
20 Zob.: N. Orjinmo, Nnamdi Kanu’s arrest leaves Nigeria’s Ipob separatists in dis-

array, 4 July 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-57693863, [dostęp 
dn. 06.08.2021]; T. Obiezu, Nigerian Court Adjourns Trial of IPOB Separatist 
Leader, 26 July 2021, https://www.voanews.com/africa/nigerian-court-ad-
journs-trial-ipob-separatist-leader, [dostęp dn. 06.08.2021]. 

21 L. Gilbert, The Crisis of Christian Persecution in Nigeria February 2021 Edition, 
Washington 2021, s. 6, https://downloads.frc.org/EF/EF20G16.pdf, [dostęp dn. 
06.08.2021].

22 Zob.: M.-A. Pérouse de Montclos, Boko Haram and politics: from insurgency 
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zachodniej edukacji potęgowana była faktem narzucania jej przez 
kolonizatorów, a następnie została przejęta przez władze centralne 
niepodległej już Nigerii. Poza tym, władze centralne nie traktowały 
samej edukacji priorytetowo, co uzmysłowiło wielu, że jest to tylko 
spuścizna kolonizacji. Boko Haram wyrósł jako ruch odrzucający 
zachodni model edukacyjny i szukający źródeł kulturowy w cza-
sach przedkolonialnych. Wtedy to zyskał na popularności duchowy 
lider i charyzmatyczny przewodnik Mohammed Yusuf. Przemoc się 
zdarzała, ale nie miała ona dominującego charakteru. Dopiero po 
tym, jak władze nigeryjskie zabiły w jednej z akcji Yusufa, a nowym 
liderem został Abubaker Shakau, ekstremiści się zjednoczyli i zrady-
kalizowali swoje działania. Wtedy to, po 2009 r., Boko Haram prze-
kształciło się w organizację terrorystyczną23. Można zatem zauważyć 
pewną ewolucję. Od ruchu religijnego nastawionego na zwalczanie 
negatywnych wpływów zachodniej edukacji, poprzez przyciąganie 
młodych mieszkańców niezadowolonych z kierunku w jakim pań-
stwo podążało, po radykalizację w celu obalenia władzy centralnej 
i wprowadzenia prawa opartego na Koranie. Idea utworzenia nowego, 
własnego państwa, gdzie muzułmanie mieliby status uprzywilejo-
wany, wynikający z bycia prawowiernymi, wydawała się dla wielu 
interesująca. Terror stał się naturalnym mechanizmem działania. 
Tylko w 2011 r. w okolicy Abudży seria zamachów terrorystycznych 

to terrorism, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/
divers15-04/010064363.pdf, [dostęp dn. 06.08.2021]; J. Lofkrantz, Intellectual 
Traditions, Education, and Jihad: The (Non)Parallels between the Sokoto and 
Boko Haram Jihads, w: Journal of West African Historym Vol. 4, No. 1 (Spring 
2018), pp. 75-98, https://www.jstor.org/stable/10.14321/jwestafrihist.4.1.0075, 
[dostęp dn. 06.08.2021]. 

23 Zob.: Y. Bodansky, The Boko Haram and Nigerian Jihadism, w: ISPSW Strategy 
Series: Focus on Defense and International Security, Issue No. 318, February 
2015, https://www.files.ethz.ch/isn/187751/318_Bodansky.pdf, [dostęp dn. 
06.08.2021]. 
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na kościoły pochłonęła około 40 ofiar24. To był początek całego ciągu 
tragicznych zdarzeń w następnych latach25. 

Momentem kluczowym okazał się rok 2014. Wtedy to doszło do 
najsłynniejszej operacji terrorystycznej w Afryce, czyli porwania 278 
dziewcząt ze szkoły w Chibok. Cały świat informował o tym wyda-
rzeniu. O Boko Haram rozpisywały się różne agencje prasowe. Ta 
organizacja stała się wtedy równie sławna, co Al-Kaida. W tym mo-
mencie zaprzestano mówić o kryzysie nigeryjskim w kontekście ogól-
nie panującego rzekomo chaosu na kontynencie afrykańskim. Boko 
Haram stała się rozpoznawalną organizacją, która miała na swoim 
koncie nieakceptowalny akt przemocy wobec setek niewinnych i nie-
pełnoletnich dziewcząt26. W akcję uświadamiania zaangażowała się 
ówczesna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Michelle Obama. 
Zainicjowała ona akcję w mediach społecznościowych pod nazwą: 
#bringbackourgirls. Cel był oczywisty i wynikał z chęci zwrócenia 
uwagi opinii publicznej na los porwanych27. 

W tym momencie świat nie mógł obojętnie przejść wobec tragedii 
chrześcijan w Afryce Zachodniej. Milczenie przestało być taktyką 
24 F. Onuah, C. Eboh, Islamists kill dozens in Nigeria Christmas bombs, 25 De-

cember 2011, https://www.reuters.com/article/us-nigeria-blast-idUSTRE-
7BO03020111225, [dostęp dn. 07.08.2021]; F. Gardner, Abuja attack: Car 
bomb hits Nigeria UN building, 26 August 2011, https://www.bbc.com/news
/av/world-africa-14686780, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

25 Zob.: M. S. Stempień, Boko Haram 2002-2020. Czarne flagi nad Nigerią, Siedlce 
2020, ss. 206. 

26 J. Zenn, Boko Haram and the Kidnapping of the Chibok Schoolgirls, w: Com-
bating Terrorism Center at West Point, May 2014, VoL 7, Issue 5, https://ctc.
usma.edu/wp-content/uploads/2014/05/CTCSentinel-Vol7Iss5.pdf, [dostęp 
dn. 07.08.2021]. 

27 Zob.: J. Parkinson, D. Hinshaw, “I Want to Do This”: How Michelle Obama 
Joined a Global Campaign to Bring Back Our Girls, 22 February 2021, https:
//www.vanityfair.com/news/2021/02/how-michelle-obama-joined-a-global-
campaign-to-bring-back-our-girls, [dostęp dn. 07.08.2021]; A. Holpuch, Stolen 
daughters: what happened after #BringBackOurGirls?, 22 October 2018, https:
//www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/bring-back-our-girls-doc-
umentary-stolen-daughters-kidnapped-boko-haram, [dostęp dn. 07.08.2021]. 
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światowych liderów. Tym bardziej, że był to okres wyjątkowej ak-
tywności grup terrorystycznych, które w tamtym okresie przejęły 
inicjatywę w wielu miejscach na świecie (Irak, Afganistan, Pakistan, 
Nigeria i Syria)28. 

Po okresie, gdy symbolem międzynarodowego terroryzmu była 
Al-Kaida, swój czas miało Państwo Islamskie ISIS/ISIL, które dąży-
ło do stworzenia przyczółku na pograniczu iracko-syryjskim. Już 
w marcu 2015 r. Boko Haram złożyło przysięgę wierności względem 
ISIL. Boko Haram zmieniło nazwę na Prowincję Zachodnią Państwa 
Islamskiego ISWAP. ISIL zaapelowało do bojowników, by ci, którzy 
nie mogą dostać się do Syrii i Iraku, podążali na nowy front muzuł-
mańskiej świętej wojny w Afryce Zachodniej29. Jednakże pojawił 
się konflikt o przywództwo. Państwo Islamskie powołało swojego 
lokalnego lidera, którym miał zostać Abu Musab al-Barnawi (Abu 
Mus’ab Habeeb Bin Muhammad Bin Yusuf al-Barnawi). Abubakar 
Shekau miał się nie zgodzić na zdanie przywództwa, co skutkowało 
rozdziałem w samej organizacji terrorystycznej30. Rozłam z 2016 r. 
spowodował, że w grze były dwie potężne organizacje siejące terror: 
Boko Haram z Shekau i ISWAP z al-Barnawim. Obie organizacje 
mogą zmobilizować kilka tysięcy bojowników. Obecnie błędnie te 
organizacje uważa się za Boko Haram. 

Fakt, że rosną w siłę organizacje i milicje odwołujące się do ha-
seł fundamentalistycznych religijnie winno sugerować, że niemoc 
28 Global Terrorism Index Report 2014 – Measuring And Understanding The Impact 

Of Terrorism, 18 November 2014, https://reliefweb.int/report/world/global-ter-
rorism-index-report-2014, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

29 Zob.: J. Peter Pham, How Boko Haram Became the Islamic State’s West Africa 
Province, w: The Journal of International Security Affairs, 2016, https://www.
atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2016/01/20162701_How_Boko_Ha-
ram_Became_the_Islamic_State_s_West_Africa_Province_Pham-JISA_2016.
pdf, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

30 Facing the Challenge of the Islamic State in West Africa Province, 2019, https://
issat.dcaf.ch/ser/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/Fac-
ing-the-Challenge-of-the-Islamic-State-in-West-Africa-Province, [dostęp 
dn. 07.08.2021]. 
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państwa nigeryjskiego skłania głównie młodych do wspierania tego 
typu instytucji. Jest to niejako odpowiedź na brak innych perspek-
tyw. Niestety ofiarami tego dziś są głównie chrześcijanie, stanowiący 
ważny element nigeryjskiego społeczeństwa. 

Wielu badaczy powołuje się na coroczny raport oraz stanowiska 
amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej 
(U.S. Commission on International Religious Freedom USCIRF), gdzie 
podkreślono, że od 2011 r. w wyniku walk z religijnymi fundamenta-
listami zginęło co najmniej 37,5 tysiąca osób. Raport opublikowano 
w kwietniu 2021 r. zaś oficjalne stanowisko w lutym tego samego 
roku. Skala zdarzeń śmiertelnych sugeruje, że doszło do poważnego 
złamania praw człowieka na obszarze Nigerii31. 

To, co ma teraz wzbudzać największy niesmak, to sposób ukrywa-
nia samych pobudek religijnych prowadzących do przemocy i prze-
śladowań. Wydaje się, że w wielu opracowaniach o wiele ważniejsze 
staje się analizowanie wielorakich pobudek aktów terroru. Analizy 
poddają w wątpliwość, czy tylko religia była czynnikiem popychają-
cym do aktów przemocy. Pojawiają się sugestie, że obok religii, takie 
czynniki jak podział etniczny, albo własność ziemi, również miały 
wpływ na powstanie spirali przemocy32. 

Niezwykle tragiczny los wiąże się z postacią Leah Sharibu. Chrze-
ścijanka została porwana w 19 lutego 2018 r. Miała wtedy zaledwie 
14 lat. Uczęszczała do Rządowego Dziewczęcego Kolegium Nauko-
wo-Technicznego (GGSTC) w Dapczi. Od tego czasu przebywa cały 
czas w niewoli. Celem była mała wioska, Dapchi, w stanie Yobe. 

31 USCIRF Releases New Report about Violent Islamist Groups in Northern Nigeria, 
12 February 2021, https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/
uscirf-releases-new-report-about-violent-islamist-groups-northern, [dostęp 
dn. 07.08.2021]; United States Commission On International Religious Free-
dom. Annual Report 2021, April 2021, https://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2021-04/2021%20Annual%20Report_0.pdf, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

32 Zob.: H. Çancı, O. Adedoyin Odukoya, Ethnic and religious crises in Nigeria. 
A specific analysis upon identities (1999-2013), AJCR 2016/1, https://www.ac-
cord.org.za/ajcr-issues/ethnic-religious-crises-nigeria/, [dostęp dn. 07.08.2021]. 
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Chaos jaki powstał wtedy, skutkował tym, że większość mieszkańców 
uciekła. Dopiero po ich powrocie, kilka dni później, okazało się, że 
porwano aż 110 dziewcząt w wieku od 11 do 19 lat. Muzułmanki 
zostały krótko później uwolnione. Natomiast Leah Sharibu, jako 
chrześcijanka, miała podobno odmówić wyrzeczenia się wiary, 
pozostać w niewoli i prawdopodobnie już urodzić dziecko jednego 
z porywaczy33. Pięć z porwanych dziewcząt, jak się okazało, zginęło 
w momencie porwania. Pozostałe, za wyjątkiem Leah Sharibu, zostały 
uwolnione w marcu 2018 r. Jak podawały uwolnione, porwana została 
przewieziona w inne miejsce, w związku z dalszym trwaniem w swej 
wierze. Władze wielokrotnie pokazywały uwolnione, podkreślając 
sukces. Nieznane są okoliczności ich uwolnienia. Żaden z bojow-
ników Boko Haram nie został pociągnięty do odpowiedzialności, 
w związku z porwaniem i śmiercią pięć dziewcząt. Wydaje się jednak, 
że o losie Leah Sharibu wszyscy zapomnieli. Władze miały zaniechać 
dalszych działań, tylko po to, aby uwolnić jedną chrześcijankę. Kiedy 
na początku 2021 r. świat obiegły liczne raporty tragedii chrześcijan, 
w mediach masowych zaczęto dopytywać o Leah Sharibu. Wprost 
zadawano pytanie, czy ktoś ją jeszcze pamięta34. Zwłaszcza w nigeryj-
skich mediach pojawiła się fala krytyki względem administracji, która 
chwali się sukcesami w walce z międzynarodowym terroryzmem, 
i prezydenta Mohammadu Buhari’ego. Wiele pisało się o „sklero-
zie” władz w kontekście tragedii rodziny nieletniej chrześcijanki35. 

33 L. Gilbert, The Crisis of Christian Persecution in Nigeria February 2021 Edition, 
Washington 2021, s. 9, https://downloads.frc.org/EF/EF20G16.pdf, [dostęp dn. 
06.08.2021].

34 T. Eluemunor, Who remembers Leah Sharibu?, 15 May 2021, https://www.van-
guardngr.com/2021/05/who-remembers-leah-sharibu/, [dostep dn. 02.08.2021].

35 Zob.: M.-T. Nanlong, Leah Sharibu’s parents to Buhari: Fulfil your promise, 
secure the release of our daughter like you did others, 10 March 2021, https://
www.vanguardngr.com/2021/03/leah-sharibus-parents-to-buhari-fulfil-your-
promise-secure-the-release-of-our-daughter-like-you-did-others/, [dostęp 
dn. 07.08.2021]; D. Agbese, Leah Sharibu and the broken presidential promises, 
2 April 2021, https://guardian.ng/opinion/leah-sharibu-and-the-broken-pres-
idential-promises/, [dostęp dn. 07.08.2021]. 
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W przypadku porwanych z Chibok, też nie wygląda to dobrze. Z 276 
porwanych, głównie chrześcijanek, w pierwszym dniu, z jadących 
ciężarówek, uciekło 57. W kolejnych latach udało się uciec również 
pewnej grupie. Wiemy na pewno, że co najmniej 7 z nich zmarło. 
Do dziś jednak, los ponad 100 uczennic jest nieznany. Z tego też 
względu narasta krytyka wobec niemocy władz36. 

Na uwagę zasługuje interesujący artykuł dr Eweliny U. Ochab 
odnoszący się do sytuacji chrześcijan w Nigerii. Autorka na wstępie 
zauważa, że w ostatnich kilku latach świat był świadkiem dwóch 
aktów przemocy noszących znamiona ludobójstwa. Z jednej strony 
mieliśmy Państwo Islamskie i jego brutalność przeciwko chrześcija-
nom w Syrii i Iraku. Wystarczy wspomnieć o losie takich wspólnot 
jak: Jazydzi, czy Chaldejczycy. Drugi casus wiąże się z losem mu-
zułmańskiego ludu Rohingja, którzy praktycznie zostali wygnani ze 
Związku Mjanmy, przy okazji będąc poddanym licznym reperkusjom. 
Jednakże, w tle są niejako inne tragedie, które nie docierają do świa-
towej opinii publicznej. Wystarczy wspomnieć o tureckojęzycznych 
mniejszościach muzułmańskich w Chińskiej Republice Ludowej – 
zwłaszcza los Ujgurów wzbudzić musi niepokój. Następnie w tekście 
możemy przeczytać analizę badania prokuratora Międzynarodowego 
Trybunału Karnego37 z listopada 2010 r. Już wtedy zaobserwowano 
działania Boko Haram noszące znamiona zbrodni przeciwko ludzko-
ści w kontekście takich aktów jak: przemoc przeciwko nie muzułma-
nom, porwania, morderstwa przeciwko innowiercom, tortury,napaści 
na szkoły, dzieci-żołnierze, ataki skierowane przeciwko kobietom 
i dziewczętom, niszczenie obiektów kultu, etc. Badania w tej materii 

36 T. Eluemunor, Who remembers Leah Sharibu?, 15 May 2021, https://www.van-
guardngr.com/2021/05/who-remembers-leah-sharibu/, [dostep dn. 02.08.2021]. 

37 Zob.: Nigeria, https://www.aba-icc.org/situations/nigeria/, [dostęp dn. 
07.08.2021]; ICC prosecutor seeks full investigation into Nigerian conflict, 11 
December 2020, https://www.reuters.com/article/nigeria-war-crimes-idUSKB-
N28L265, [dostęp dn. 07.08.2021]. 
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są dalej czynione. Zwłaszcza celowe ataki na płeć żeńską, stały się 
znakiem charakterystycznym Boko Haram38. 

Ataki pasterzy 

Część ekspertów zwraca uwagę na fakt, że antychrześcijańskie 
ataki w Nigerii mają dwutorowy charakter. Z jednej strony, mamy 
do czynienia z klasycznymi aktami terroru realizowanymi przez 
międzynarodową sieć organizacji terrorystycznych. Z drugiej zaś, 
z narastającymi problemami wewnątrznigeryjskimi, które skutkują 
wzrostem sympatii dla haseł religijnie fundamentalistycznych. Jed-
nym z tych problemów jest kwestia ziemi i wieloletni spór między 
rolnikami (głównie chrześcijanami) a pasterzami (główna profesja 
wśród muzułmańskiego ludu Fulani). Niestety nałożenie się aspek-
tów terrorystycznych z dysfunkcjoanlizmami państwa nigeryjskiego 
powoduje, że prawdziwy obraz przyczyn prześladowań chrześcijan 
bywa zamazywany w publicznym przekazie. Nierzadko podkreśla 
się powody społeczne bądź ekonomiczne, zrzucając aspekt religijny 
na dalszy plan. Skutkiem jest błędne spojrzenie na nigeryjski kryzys 
przez społeczność międzynarodową39. 

Kryzys społeczny w Nigerii został spotęgowany zmianami klima-
tycznymi. Wraz z zanikaniem pastwisk, pasterze przemieszczali się, 
nierzadko wkraczając na ziemie rolników. To wzmogło animozje mię-
dzy wspomnianymi grupami zawodowymi. Władze niejednokrotnie 
38 E. U. Ochab, Is Genocide Happening In Nigeria As The World Turns A Blind Eye?, 

15 June 2020, https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2020/06/15/is-geno-
cide-happening-in-nigeria-as-the-world-turns-a-blind-eye/?sh=1854a88d5405, 
[dostęp dn. 02.08.2021]. 

39 Zob.: V. Brewer, A militant group you may not know kills hundreds of Christians 
every year, 16 February 2020, https://thehill.com/opinion/civil-rights/482859-a-
militant-group-you-may-not-know-kills-hundreds-of-christians-every, [dostęp 
dn. 07.08.2021]; USCIRF Releases New Report about Religious Tensions and 
Fulani Communities in West and Central Africa, 1 October 2020, https://www.
uscirf.gov/release-statements/uscirf-releases-new-report-about-religious-ten-
sions-and-fulani-communities-west, [dostęp dn. 07.08.2021]. 
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podkreślały, że przemoc w Nigerii ma głównie źródła w konflikcie 
o ziemie40. Zdaniem jednak obrońców praw człowieka, zeznania 
świadków przeczą oficjalnej retoryce nigeryjskiego reżimu. Sposób, 
w jaki organizowane są ataki, otoczka ideologiczne, wykrzykiwane 
hasła, etc., sugerują typowo religijne podłoże. Nie należy oczywi-
ście umniejszać problemu ziemi i konfliktów społecznych z tego 
wynikających, ale zgodzić się należy z opinią ekspertów41, że spór 
między wspólnotami, stricte związał się atmosferą islamskiego fun-
damentalizmu, nie powstrzymywanego przez elity polityczne. Te 
dwie strony przemocy stanowią obecnie jedność i bezcelowym staje 
się analizowanie tylko jednej strony, bez odniesienia się do drugiej. 

Organizacja Open Doors podaje przykład z czerwca 2018 r., 
kiedy to zaledwie w przeciągu czterech dni bojownicy z ludu Fulani 
zniszczyli kilka chrześcijańskich wiosek42. Śmierć poniosło co naj-
mniej 200 osób. Niektóre ciała spalono i są problemy z identyfikacją, 
innych miejscowych do dziś nie znaleziono. Najbardziej dotknięte 
są obszary środkowej i południowej Nigerii. Według Międzynarodo-
wego Komitetu ds. Nigerii (ICON) i Międzynarodowej Organizacji 
na rzecz Budowania Pokoju i Sprawiedliwości Społecznej, w latach 
2000-2020 zginąć mogło co najmniej 19 tysięcy niewinnych cywili 

40 L. Gilbert, The Crisis of Christian Persecution in Nigeria February 2021 Edition, 
Washington 2021, s. 10, https://downloads.frc.org/EF/EF20G16.pdf, [dostęp 
dn. 06.08.2021].

41 C. Wadibia, An Analysis of the Fulani-Christian Conflict in Nigeria, 29 November 
2019, https://www.woolf.cam.ac.uk/blog/an-analysis-of-the-fulani-christian-
conflict-in-nigeria, [dostęp dn. 07.08.2021]; Fulani Herders vs. Farmers in Nige-
ria, https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=78f8e09004444d-
718cd7bb763c94f55a, [dostęp dn. 06.08.2021].

42 L. Gilbert, An Unrecognized Genocide in Nigeria, 29 January 2019, https://www.
hudson.org/research/14792-an-unrecognized-genocide-in-nigeria, [dostęp dn. 
07.08.2021]. “Most of the victims were in their homes sleeping when the attacks 
began … when Muslim Fulani militant herdsmen began their killing spree… In 
only days, a dozen villages in Nigeria’s Plateau state were wiped out… As many 
as 200 Christians had been killed, however, some residents fear the death toll may 
be even higher, as more bodies are yet to be recovered, while others were burned 
beyond recognition”.
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wskutek działań religijnych fundamentalistów z ludu Fulani43. Co 
ważne, nie ma dowodów na to, aby tendencje ekstremistyczne wśród 
chociażby pasterzy, miały jakikolwiek związek z działalnością ISWAP, 
czy Boko Haram. Religijny fundamentalizm jest raczej pokłosiem 
pewnych społecznych tendencji, aniżeli edukacyjnym bądź propa-
gandowym działaniem którejś organizacji. Nawet jeśli w niektórych 
sferach istnieje podobieństwo w aktach terroru między organizacjami 
terrorystycznymi a Fulani, to nie ma raczej współpracy. Nierzadko 
Boko Haram brało na cel samych pasterzy i dochodziło do aktów 
przemocy kończących się śmiercią członków wspomnianej wspólnoty 
etnicznej. Nie miało znaczenia, że są muzułmanami. 

Problem radykalizmu wśród członków ludu Fulani ma szersze 
implikacje. Jest to największa wspólnota etniczna w Nigerii. Poza 
tym, jej zasięg nie ogranicza się tylko do państwa nigeryjskiego. 
Członków wspólnoty można znaleźć także w krajach sąsiednich. 
Nie może zatem dziwić, że nigeryjskie władze próbują zminima-
lizować aspekt religijny obecnie istniejącej spirali przemocy. Sam 
prezydent Nigerii, którym jest Muhammadu Buhari wywodzi się 
z tejże wspólnoty. Społeczność międzynarodowa niejednokrotnie 
krytykowała reżim za opieszałość i niechęć do zajęcia się problemem 
religijnej przemocy. Władze musiałyby przyznać, że za śmiercią 
wielu chrześcijan stoją przedstawiciele tej samej wspólnoty, z której 
wywodzi się obecna głowa państwa – a tego nie robią44. Organiza-
cja Humanitarian Aid Relief Trust w 2019 r., czyli przed pandemią 
koronawirusa/Covid-19, przeanalizowała doniesienia z najbardziej 
dotkniętych przemocą rejonów Nigerii. Zwrócili uwagę, że tlący się 
od lat konflikt społeczny zyskał nową oś napędową w postaci ro-

43 International Committee on Nigeria (ICON) and International Organization 
for Peace-building & Social Justice (PSJ), Nigeria’s Silent Slaughter: Genocide 
in Nigeria and the Implications for the International Community, 2020, https://
clientwebproof.com/Nigeria-Silent-Slaughter/, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

44 L. Gilbert, The Crisis of Christian Persecution in Nigeria February 2021 Edition, 
Washington 2021, s. 12, https://downloads.frc.org/EF/EF20G16.pdf, [dostęp 
dn. 06.08.2021].
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snącej akceptacji dla haseł ekstremistycznych. W celu zawłaszczenia 
ziemi, najbardziej ekstremistycznie nastawieni liderzy wśród Fulani 
korzystają z tej samej retoryki, co organizacje terrorystyczne aktywne 
na Zachodzie Afryki. W ten sposób usprawiedliwiana jest przemoc, 
która obejmuje morderstwa czy wewnętrzne przesiedlenia. Lud 
Fulani należy do najliczniejszego w tej części Nigerii i przez to ich 
potencjał w rekrutowaniu ochotników, jak i gromadzeniu funduszy 
bądź broni, jest największy. Ten niepokojący trend niestety wzmaga 
akty terroru i jest to ostatnia tragiczna faza konfliktu między osie-
dleńcami a koczownikami45. 

Analizy

Jak co roku, organizacja Open Doors opublikowała „World Watch 
List Report 2021”. Wspomniana lista dotyczy poziomu prześladowań 
na świecie wg informacji zebranych za 2020 r. Zgodnie z indeksem 
Nigeria zajmuje niechlubne 9 miejsce. Pierwsza trójka to: Koreańska 
Republika Ludowo-Demokratyczna KRL-D (zwana potocznie Koreą 
Północną), Afganistan oraz Somalia. Oznacza to, że chrześcijanom 
w tym kraju żyje się bardzo źle. Wyznawcy tylko tej jednej religii żyją 
w ciągłym strachu o swoje życie i zdrowie46. Jak podkreślają autorzy 
raportu, nigeryjski poziom przemocy, szybko rosnące fazy prześla-
dowań, nie mają nigdzie indziej podobnego precedensu. Co więcej, 
nigeryjski ekstremizm religijny stanowi czynnik dysfunkcjonalny 
dla całego regionu. 

45 ‘YOUR LAND OR YOUR BLOOD’  The escalating persecution and displacement 
of Christians in northern and central Nigeria, A visit report by Baroness (Car-
oline) Cox and Revd David Thomas, November 2019, https://www.hart-uk.
org/wp-content/uploads/2019/12/Nigeria-Visit-Final-Report_Nov-2019-1-1.
pdf, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

46 S. Rand, World Watch List Report 2021. The Persecution Of Christians: Key Facts. 
Key Trends. Key Actions, 2021, https://media.opendoorsuk.org/document/pdf/
WorldWatchListreport-2021.pdf, [dostęp dn. 04.08.2021]. 
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Analiza wielu raportów ukazuje niepokojący obraz. Prześlado-
wania, zwłaszcza na północy kraju, eskalują. Z roku na rok sytuacja 
się pogarsza. To już nie tylko terroryści, ale także ekstremistycznie 
nastawiona część muzułmańskiego społeczeństwa. Gdzieniegdzie 
tworzone są formacje paramilitarne, czy oddolne jednostki milicji, 
które atakują chrześcijan. Niewinni cywile, tylko ze względu na 
przynależność religijną, są zabijani, okaleczani, czy zmuszani do 
opuszczenia własnej ziemi oraz domów. 

Symbolem stało się upublicznione ścięcie jedenastu nigeryjskich 
chrześcijan przez bojowników Prowincji Afryki Zachodniej Państwa 
Islamskiego ISWAP47 w Wigilię 2019 r. W przeciągu kolejnego roku 
zamordowano aż 3 530 osób. O 1 350 wzrosła liczba ofiar z porów-
naniu z poprzednim badaniem Open Doors. Kilkaset chrześcijań-
skich wiosek w wyniku działań tak Boko Haram, jak i ekstremistów 
z Fulani, zniknęło z powierzchni ziemi. Gdyby indeks Open Doors 
oprzeć na szybkości rozwoju religijnego fundamentalizmu, to Nigeria 
byłaby na pierwszym miejscu48. 

Pandemia nie uspokoiła niestety wysokiej temperatury religijnego 
sporu w Nigerii. Wręcz przeciwnie. Bojownicy z Fulani atakują coraz 
częściej, zmuszając chrześcijan do ucieczki. Coraz więcej tworzonych 
jest prowizorycznych obozów dla wewnętrznych przesiedleńców. 
Tylko w maju 2020 r. aż 500 chrześcijan musiało szukać schronienia 
w takich tymczasowych obozach. Trauma wynikająca z przeżyć jest 
olbrzymia, zwłaszcza wśród najmłodszych. Ataki często mają miejsce 
w nocy i uciekinierzy nie mają czasu na zabranie prowiantu bądź 
pieniędzy. Wielu potrzebuje pomocy, o którą trudno. Open Doors 
zawiozło w 2020 r. medykamenty i żywność dla ponad 9 tysięcy 
potrzebujących. Realna liczba osób w potrzebie jest bez wątpienia 
znacznie wyższa. 

47 N. Morley, IS militants behead 11 Christians in Nigeria on Christmas Day, 27 
December 2019, https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-12/islam-
ic-state-nigeria-christians-killed-on-christmas.html, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

48 S. Rand, dz. cyt., s. 15. 
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Open Doors przywołuje w raporcie świadectwo jednego z księży 
ze stanu Kaduna. Stwierdził on, że od 2016 r. nie zajmuje się niczym 
innym, jak głównie grzebaniem swoich parafian. Podkreślił, że 
brak skuteczności władz w walce z różnymi organizacjami na 
północy Nigerii skutkowało tym, że hasła ekstremistyczne stały się 
bardzo popularne. Mocno, w centralnej części kraju, rozwinęły się 
różnego rodzaju organizacje przestępcze. Wykorzystują one hasła 
islamistyczne do pozyskiwania nowych rekrutów. Obecnie jest to 
samonapędzająca się spirala przemocy. Wielu liczy na duchowych 
przywódców lokalnych społeczności49. Według niezależnego serwi-
su Crux, dane z pierwszego półrocza 2021 r. nie napawają niestety 
optymizmem. Jeszcze nigdy sytuacja chrześcijan w Nigerii nie była 
tak zła. Nigdzie indziej na świecie tak szybko nie rośnie liczba ofiar 
religijnych prześladowań50. 

W przeciągu pierwszych 200 dni 2021 r., aż 3 462 chrześcijan 
straciło w Nigerii życie. W tym, za wiarę zamordowano 10 księży 
i pastorów. Mówimy o państwie, gdzie społeczeństwo pod względem 
religijnym podzielone jest niemal równo. Około 49% to chrześci-
janie, zaś nieco ponad 43% to muzułmanie. Chrześcijaństwo jest 
wewnętrznie mocno podzielone, zatem poszczególne podgrupy 
stanowią mniejszości (protestanci, katolicy i inni). Jak podaje Crux, 
nie zmniejsza się poziom aktywności takich organizacji terrory-
stycznych jak Boko Haram. Opierając się na raporcie International 
Society for Civil Liberties and Rule of Law, liczba przypadków ofiar 
śmiertelnych wśród nieuzbrojonych chrześcijan, zabitych przez 
terrorystów, w okresie od 01.01.2021 r. do 18.07.2021 r. jest porów-
nywalna do danych Open Doors za cały 2020 r. Zatem w liczbach 
bezwzględnych obecny rok jest o wiele tragiczniejszy niż poprzedni51. 
49 Tamże, s. 16. 
50 I. San Martin, New report says anti-Christian violence in Nigeria highest level 

for years, 29 July 2021, https://cruxnow.com/church-in-africa/2021/07/new-
report-says-anti-christian-violence-in-nigeria-highest-level-for-years/, [dostęp 
dn. 04.08.2021]. 

51 Tamże. 
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Szacowano, że w 2020 r. – trudnym roku globalnej pandemii korona-
wirusa – codziennie ginęło w Nigerii 17 chrześcijan. Wcześniej tylko 
w 2014 r. dane statystyczne były bardziej przerażające i wiązało się 
to z aktywnością tak terrorystów z Boko Haram, jak i bojowników 
pasterskiego ludu Fulani. 

Trzeba też podkreślić trudny los chrześcijanek w Nigerii. Tylko 
w pierwszym półroczu 2021 r. porwano aż 3 000 osób. Los większości 
jest nieznany, ze względu na fakt bycia chrześcijaninem. Poza tym, 
dla porywaczy nierzadko celem jest zabranie z rodzinnego domu 
głównie kobiet i dziewcząt. Mniej więcej, trzy z dziesięciu porwanych 
chrześcijan prawdopodobnie zostało zamordowanych. Około 300 
miejsc chrześcijańskiego kultu od stycznia do lipca 2021 r. zostało 
zniszczonych52. 

Innym problemem staje się bezkarność sprawców. Władze 
niewiele robią, nie tylko w kontekście ścigania sprawców przemo-
cy, ale także nic się nie zmienia w zakresie zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony najbardziej narażonych. Rośnie zatem 
wśród nigeryjskich chrześcijan poczucie wyobcowania i porzuce-
nia ze strony reżimu. Co więcej, zdaniem komentatorów istnieć 
ma „parasol ochrony” ze strony służb bezpieczeństwa. Zaś krytyka 
władz przez chrześcijan jest traktowana niemalże tak samo, jak akty 
terroru Boko Haram. 

Antychrześcijański dżihad… 

Określenie „antychrześcijański dżihad” nie jest tylko dzienni-
karskim sloganem. Wydaje się, że coraz więcej ekspertów zastanawia 
się na ile, to co dzieje się w Federalnej Republice Nigerii, nosi zna-
miona stricte religijnego konfliktu, w którym radykalnie nastawieni 
przedstawiciele społeczności muzułmańskiej prowadzą „świętą 
wojnę” z chrześcijanami53. Działalność organizacji terrorystycznych, 
52 Tamże. 
53 Zob.: P. Tyrrell, The Horrific Killing of Christians in Nigeria, 2 December 2020, 
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nastawienie samych wyznawców Islamu, czy niemoc – bądź niechęć 
– władz centralnych, skutkuje cierpieniem cywili tylko dlatego, że 
nie chcą wyrzec się swej wiary54. 

Niemal symbolem nigeryjskiej tragedii jest miasto Maiduguri, 
stolica stanu Borno, liczące ponad 100 lat. Obecnie mieszka w nim 
około miliona mieszkańców. Zanim powstało Boko Haram, miasto 
nosiło przydomek „oazy pokoju”. Wraz z rozwojem terroryzmu i po 
wybuchu rebelii, Maiduguri jest niemal w ciągłym oblężeniu. Raz 
po raz mają tam miejsce ataki terrorystyczne skierowane przeciwko 
chrześcijanom. Wielu mieszkańców nosi blizny przeszłych wydarzeń, 
tak na psychice, jak i na ciele. Dziś Maiduguri znane jest z tego, że 
miał tam narodzić się ruch, który przybrał nazwę Boko Haram55. 
Ataki na niewinnych cywili w Maiduguri zdarzały się niezwykle 
często. Była to celowa taktyka zastraszania. Terroryści zajmowali 
tymczasowo kolejne kwartały, okradali domy, wiązali ręce, krzyczeli, 
etc. Nie przeprowadzali masowych egzekucji, gdyż nie było to w ich 
interesie. Łatwiej i mniej medialnie jest zastraszyć i zmusić do uciecz-
ki. Nie wzbudza to aż takiego zainteresowania opinii publicznej, niż 
widok zmasakrowanych zwłok. 

Jednakże liczba ofiar z roku na rok wzrasta. Taktyka ekstremi-
stów się zmienia. Nie wystarcza im już tylko zastraszanie. Kobiety 
są porywane i często sprzedawane jako niewolnice seksualne. Męż-
czyźni i chłopcy wiązani, po czym zmusza się ich do wyrzeczenia 
wiary w Jezusa Chrystusa. Gdy opierają się terrorowi i odmawiają 

https://www.heritage.org/africa/commentary/the-horrific-killing-christians-ni-
geria, [dostęp dn. 07.08.2021]; J. Casper, Nigeria’s Government Agrees: Islamist 
Terrorists Target Christians, 2 March 2021, https://www.christianitytoday.
com/news/2020/march/nigeria-boko-haram-iswap-target-christians-govern-
ment-agree.html, [dostęp dn. 07.08.2021]. 

54 Zob.: M.-A. Pérouse de Montclos, Nigeria: Is there a Christian Jihad?, 25 March 
2021, https://www.theafricareport.com/75401/nigeria-the-growing-phenome-
non-of-christian-insurgents-in-the-south/, [dostęp dn. 05.08.2021]. 

55 Zob.: Nigeria’s Boko Haram crisis: Maiduguri rocket attack kills 10, 24 Feb-
ruary 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-56184033, [dostęp dn. 
07.08.2021]. 
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przejścia na islam, są zabijani na oczach matek, żon i córek. Wiek 
nie ma znaczenia. Taki rodzaj przemocy musi na żywych odcisnąć 
trwałe piętno. Sama śmierć jest brutalna. Chłopcom, którzy odma-
wiają wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej, podrzynane są gardła. 
Matki muszą patrzeć do końca – bez wątpienia jest to rodzaj tortury. 
Ci którzy przeżyli, nierzadko musieli przechodzić wielomiesięczne 
leczenie, tak ciała, jak i z przeżytej traumy56. 

Co ważne, ataki takich organizacji terrorystycznych jak Boko 
Haram zdarzają się na tyle często, że nierzadko te same rodziny 
przeżywają podobne traumy kilka razy do roku. Władze wciąż nie 
są wstanie zapewnić bezpieczeństwa w tak dużym mieście, jak Ma-
iduguri, nie mówiąc o wioskach i małych miasteczkach. 

Zakończenie

Raporty z Nigerii są bezlitosne jeśli chodzi o poziom przemocy. 
Według statystyk za 2021 r., dziennie z powodu wyznawanej wiary 
mordowanych jest 17 osób. Daje to 3 462 ofiar w pierwszym tylko 
półroczu. Przyrost liczby zabitych również musi budzić niepokój. Od 
stycznia do kwietnia 2021 r. zabito z użyciem noży i innych ostrych 
przedmiotów około 470 chrześcijan. Natomiast od maja do lipca 2021 r. 
potwierdzono śmierć 1 992. Jest to znaczący wzrost. Za większością 
ataków stały organizacje typu Boko Haram, lecz również bojownicy 
z Fulani mieli poczesny udział w tych aktach przemocy. Uważa się 
również, że w pierwszym półroczu porwanych zostało około 3 tys. 
osób – 300 z nich prawdopodobnie już nie żyje; los porwanych jest 
do dziś nieznany57. 
56 Zob.: Open Doors USA, Extreme violence meets radical faith in Nigeria, 5 

May 2021, https://www.ncfgiving.com/stories/extreme-violence-meets-radi-
cal-faith-in-nigeria/, [dostęp dn. 05.08.2021]. 

57 Catholic News Agency Report, Report: 17 Christians killed every day in Nige-
ria in first half of 2021, 31 July 2021, https://www.catholicnewsagency.com/
news/248547/report-17-christians-killed-every-day-in-nigeria-in-first-half-
of-2021, [dostęp dn. 05.08.2021].

55



Krystian Chołaszczyński

Najbardziej zasmuca postawa nigeryjskich władz, policji, służb 
bezpieczeństwa, etc. Informowani o ewentualnym ataku, który może 
mieć miejsce, nie interweniują. Nierzadko przybywają na miejsce 
zdarzenia już po fakcie. Wydaje się, że nie zależy władzy centralnej 
w Federacji na zapanowaniu nad sytuacją, zaś chrześcijan – sporą 
część społeczeństwa w najludniejszym państwie kontynentu afry-
kańskiego – próbuje się spacyfikować. Reżim nie pojmuje prawdopo-
dobnie, że taka taktyka jest krótkowzroczna, a ekstremiści w dłuższej 
perspektywie będą również atakować umiarkowanych muzułman, 
których uważać będą wręcz za heretyków. Już teraz ekstremiści z Fu-
lani dokonują napadów na muzułmanów z ludu Hausa w Zamfara, 
Katsina, Sokoto i Kebbi58.

Nie należy też zapominać o „ciemnych danych przestępczości”. 
Mówimy o aktach przemocy, które mogą być skutkiem walk mię-
dzy terrorystami a siłami bezpieczeństwa, lub działaniami policji 
skierowanymi celowo bądź błędnie przeciwko mieszkańcom dane-
go obszaru. W 2021 r. mogło to być nawet 500 osób. Pojawiają się 
pogłoski, że policja wkraczając na obszar, gdzie miały miejsce akty 
terroru Fulani lub Boko Haram, aby oskarżyć chrześcijan o współ-
udział, dokonuje wpierw ich pacyfikacji. Tym samym chrześcijanie 
czują się wyobcowani we własnej ojczyźnie, gdyż są celem ataków 
tak ekstremistów religijnych, jak i służb, które rzekomo są wysyłane 
w celu ich ochrony59. 

Tylko twarda postawa społeczności międzynarodowej może 
wywrzeć nacisk na władze nigeryjskiej Federacji. W przeciwnym 
wypadku, będziemy świadkami nie tylko zbrodni przeciwko Nige-
ryjczykom, będących członkami chrześcijańskich wspólnot, ale także 
powolnego rozpadu państwa. Upadek Nigerii w Afryce Zachodniej 

58 Tamże. 
59 A. Parker, 3,462 Christians Killed in Nigeria in 200 days, 3000 Abducted, 300 

Churches Attacked, 21 July 2021, https://www.persecution.org/2021/07/21/3462-
christians-killed-nigeria-200-days-3000-abducted-300-churches-attacked/, 
[dostęp dn. 05.08.2021]. 
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będzie bez wątpienia znamionował olbrzymimi perturbacjami w ca-
łym regionie. 

słowa kluczowe: Nigeria, Boko Haram, ISWAP, prześladowania reli-
gijne, ludobójstwo 

Summary  

Persecution of Christians in Nigeria

The tragedy of Christians in Nigeria is happening before our eyes. 
Unfortunately, the world’s public opinion is not interested in what is 
happening in this most important country in West Africa. Besides, 
few are aware of the difficult specifics of understanding Nigerian pro-
blems. When we hear about violence in Nigeria, we mainly associate 
it with the terrorist organization Boko Haram. Few have heard of the 
local formation of the Islamic State. Not to mention the radical Fulani 
Shepherds. Another problem is the powerlessness or unwillingness of 
the central government in Nigeria to help.

Keywords: Nigeria, Boko Haram, ISWAP, religious persecution, ge-
nocide
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Wstęp

Patrząc na wolność religijną w skali świata trzeba stwierdzić, że 
jest ona naruszana w prawie jednej trzeciej państw naszego globu 
(31,6%), w których mieszka dwie trzecie ludności świata. W 62 
krajach, z ogólnej liczby 196, dochodzi do bardzo poważnych przy-
padków łamania prawa do wolności religijnej. Liczba ludności żyjącej 
w granicach tych państw wynosi blisko 5,2 mld, do najcięższych 
naruszeń dochodzi w najludniejszych krajach świata (Chiny, Indie, 
Pakistan, Bangladesz i Nigeria)1. Szczególnie w największej „demo-
kracji” świata – Indiach, sytuacja zaczyna być coraz bardziej skom-
plikowana. W tym azjatyckim kraju obecne są wszystkie społeczności 
religijne. Kraj ten uważany jest za państwo demokratyczne i tolerancji 
* Kaja Wilkosz – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: licencjat z Dzienni-

karstwa i Komunikacji Społecznej, specjalizacja prasowa; magister z Dzienni-
karstwa i Medioznawstwa, specjalizacja telewizyjna. Konsultant Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, sekretarz redakcji czasopisma 
naukowego „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” wydawanego przez Wyższą 
Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członek Zarządu Fundacji 
„Żyj Pełnią Życia”.

1 Aid to the Church in Need, Religious Freedom in the World Report 
2021 – Executive Summary, kwiecień 2021, https://pkwp.org/uploads/
tinymce/R%C3%B3%C5%BCne/2021/Wolno%C5%9B%C4%87%20Re-
ligijna%20na%20%C5%9Awiecie%20Raport%202021/Podsumowanie%20
-%20Wolno%C5%9B%C4%87%20Religijna%20na%20%C5%9Awiecie.%20
Raport%202021.pdf, s. 23, [dostęp dn. 9.08.2021].
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religijnej2. Jednak coraz mocniej rozwija się prąd hinduistycznej 
odnowy, który bardzo często przeradza się w radykalny nacjonalizm, 
wrogo nastawiony zwłaszcza do chrześcijaństwa i islamu. Według 
Johna L. Allena Indie stały się jednym z największych pól bitewnych 
globalnej wojny z chrześcijanami3. 

Chrześcijanie w Indiach: liczebność

Dane mówiące o liczbie chrześcijan w Indiach potrafią znacząco 
od siebie odbiegać. Według ostatniego spisu powszechnego z 2011 r. 
w tym kraju żyje nieco ponad 28 mln osób wierzących w Chrystu-
sa, o 4 mln więcej niż w cenzusie z 2001 r. Kolejny, szesnasty już 
w historii spis powszechny w Indiach, rozpoczął się w 2020 r. i po 
raz pierwszy odbył się przy użyciu mobilnych aplikacji i tabletów. 
Opracowane dane mają być dostępne w 2023-2024 r.4. Z kolei według 
Open Doors w Indiach przebywa obecnie 67,36 mln chrześcijan5. 
Najnowszy raport organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Aid to 
the Church in Need ACN INTERNATIONAL) wskazuje, że w In-
diach chrześcijanie stanowią 4,9% spośród całej ludności6. Czyni 
to chrześcijan trzecią największą grupą wyznaniową po hindusach 
i muzułmanach. Wierzący w Chrystusa, choć są grupą nieliczną, 
doświadczają coraz dotkliwszych prześladowań. Nasiliły się one 
zwłaszcza w ciągu ostatnich pięciu lat.  

2 J. Kieniewicz, Historia Indii, Wrocław 2003, s. 636-652. 
3 J. L. Allen, Globalna wojna z chrześcijanami: wstrząsający obraz współczesnych 

prześladowań, Kraków 2015, s. 93.
4 Census, 2021, https://gad.assam.gov.in/information-services/census-2021, 

[dostęp dn. 9.08.2021].
5  Światowy Indeks Prześladowań. Indie, https://www.opendoors.pl/przesladowa-

nia-chrzescijan/swiatowy-indeks-przesladowan/opisy-krajow-przesladowan/
indie, [dostęp dn. 13.08.2021].

6 ACN, Religious Freedom in the World Report 2021. Indie, April 2021, https://
acninternational.org/religiousfreedomreport/wp-content/uploads/2021/04/
India.pdf, [dostęp dn. 27.07.2021].
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Indie miały bardzo silną tradycję wchłaniania różnych religii. 
Przez stulecia stwarzały im możliwość funkcjonowania pod warun-
kami zajmowania zasad społecznych wypracowanych w hinduizmie. 
Laicka konstytucja odrzuciła perspektywę narzucania norm reli-
gijnych, ale równocześnie nie stwarzała szans dla równości innych 
religii. Wprowadzenie zasady wyrównywania szans miało pewne 
ograniczenia (zastrzeżenie 22,5% stanowisk w państwowej i stanowej 
administracji dla rejestrowanych kast i plemion) utrwalało dyskry-
minację innych religii. Muzułmanie i chrześcijanie nie uzyskali ani 
odrębnych elektoratów, ani innych przywilejów. Nowe religie były 
de facto dyskryminowane. Po podziale Indii moderatorzy mieli 
nadzieję na to, że ludność zjednoczy język hindi. Tak się jednak nie 
stało. Wbrew nadziejom tradycjonalistów tej roli nie odegrał również 
hinduizm. Także istnienie podziału na kasty wciąż stanowi w Indiach 
istotny problem. Oficjalne odrzucenie kastowości nie zmieniło po-
działów społecznych, nadało im za to nowe znaczenie7. 

Konstytucja oficjalnie likwidowała kategorię niedotykalności i nie 
wspominała o kastach. Praktyczna realizacja pierwszej zasady roz-
ciągnęła się na pół wieku. Kasty natomiast do dziś pozostały funda-
mentem indyjskiego życia społecznego i politycznego. Wprowadzona 
przez rząd na mocy konstytucji polityka afirmatywna z 1950 r. ma na 
celu wyrównanie szans Hindusów z nizin społecznych i stopniowe 
zwalczanie systemu kastowego, który doprowadził do ogromnych 
przepaści rozwojowych. Indie liczą prawie 1,4 miliarda mieszkań-
ców. Jednocześnie są zarówno największą demokracją na świecie, jak 
i krajem, w którym istnieje największy i najbardziej zaciekły ruch 
nacjonalizmu religijnego. Od lat 90-tych XX w. polityka wyborcza 
w Indiach stała się bardziej konkurencyjna, a rosnąca liczba Hindu-
sów zaczęła przyciągać hinduskich nacjonalistów, którzy twierdzą, że 
kultura i tożsamość narodowa Indii są zasadniczo oparte o światopo-
gląd hinduistyczny i jego idee w wymiarze społeczno-politycznym8.
7 J. Kieniewicz, dz. cyt., s. 636-652. 
8 ACN, Religious Freedom in the World Report 2021 – Executive Summary, April 
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Wolność religijna w konstytucji Republiki Indii (art. 25)

Wolność sumienia i swobody wyznania, praktykowania i głoszenia 
religii 
(1) Z zastrzeżeniem konieczności poszanowania porządku publiczne-
go, moralności i zdrowia oraz z innych postanowień niniejszej Części, 
każdy ma równe prawo do wolności sumienia i swobody wyznania, 
praktykowania i głoszenia religii9. 

Zapis ten nie ma jednak żadnego praktycznego przełożenia na 
życie codzienne. Dodatkowo Artykuł 26 konstytucji mówi o tym, że: 
26. (…)  każdemu wyznaniu religijnemu oraz każdej grupie w jego 
ramach przysługuje prawo do: 
(a) tworzenia i utrzymywania instytucji służących celom religijnym 
i dobroczynnym; 
(b) decydowania o sprawach własnego wyznania; 
(c) posiadania i nabywania mienia ruchomego i nieruchomego; oraz 
(d) zarządzania takim mieniem w sposób zgodny z prawem.

Mimo takim zapisom w konstytucji, rządy na poziomie stano-
wym wciąż uchwalają prawa uderzające w wolność religijną jedno-
stek oraz całych grup. Jednym z najbardziej dotkliwych przepisów 
w ostatnim czasie jest wprowadzenie nowego prawa dotyczącego 
zagranicznych funduszy dla grup religijnych. Większość organizacji 
chrześcijańskich i kościołów posiadających szkoły i szpitale są zare-
jestrowane jako organizacje pozarządowe. Dlatego też ustawa ta ma 
szczególny wpływ na chrześcijańskie służby, które od dłuższego czasu 
współpracują z międzynarodowymi organizacjami i często są uzależ-
nione od finansowego wsparcia zza granicy. Hinduscy nacjonaliści 

2021, https://pkwp.org/uploads/tinymce/R%C3%B3%C5%BCne/2021/Wol-
no%C5%9B%C4%87%20Religijna%20na%20%C5%9Awiecie%20Raport%20
2021/Podsumowanie%20-%20Wolno%C5%9B%C4%87%20Religijna%20
na%20%C5%9Awiecie.%20Raport%202021.pdf, s. 23, [dostęp dn. 9.08.2021].

9 Konstytucja Republiki Indii, https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uplo-
ads/2021/03/Konstytucja-Indii.pdf, s. 94-96, [dostęp dn. 10.08.2021]. 
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fałszywie oskarżają te instytucje o stosowanie zachęt finansowych 
w celu zwabienia ludzi do wiary chrześcijańskiej10.  

W 2020 r. rząd centralny stosował przepisy FCRA do dalszego 
rozszerzenia kontroli nad grupami społeczeństwa obywatelskiego. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MHA) cofnęło licencje dewi-
zowe czterem organizacjom protestanckim oraz jednej katolickiej.   
Podobnie jak w innych przypadkach, MHA może odrzucić wniosek 
FCRA organizacji, jeśli oceni się, że wnioskodawca  przyczynia się 
do tworzenia napięć społecznych lub niepokojów11. Od 2017 r. rząd 
Indii anulował ponad 6600 licencji walutowych, w tym 900 licencji  
przeznaczonych dla instytucji religijnych12.

Obok totalitaryzmu komunistycznego i islamizmu nacjonalizm 
religijny jest największym zagrożeniem dla wolności religijnej. 
Wzrost religijnego majorytaryzmu13, przekłada się na marginalizację 
i aktywne prześladowanie mniejszości religijnych przez współoby-
wateli w krajach takich, jak Indie, Sri Lanca, Pakistan, Myanmar, 
Malezja, Bhutan czy Nepal. W społeczeństwie, w którym panuje fluk-
tuacja, nacjonalizm etniczno-religijny jest jedną z prób zapewnienia 
form przynależności. W Indiach partia premiera Narendry Modiego, 

10 Trendy – Światowy Indeks Prześladowań 2021, https://www.youtube.com/wat-
ch?v=UziSeStiN38, [dostęp  dn. 10.08.2021].  

11 T.  Deeptiman, FCRA licences of 6,600 NGOs cancelled in past three years: Govt to 
Lok Sabha, 18 March 2020, https://indianexpress.com/article/india/fcra-licenc-
es-of-6600-ngos-cancelled-in-past-three-years-govt-to-lok-sabha-6319507/, 
[dostęp dn. 10.08.2021].

12 ACN, Religious Freedom in the World Report 2021. Indie, April 2021, https://
acninternational.org/religiousfreedomreport/wp-content/uploads/2021/04/
India.pdf, [dostęp dn. 27.07.2021].

13 Majorytaryzm – system rządzenia, który przekłada preferencje wyborcze więk-
szości elektoratu na polityki, z jak najmniejszymi zakłóceniami. W Indiach 
majorytaryzm religijny wiąże się z próbą stworzenia potężnego państwa hin-
duskiego (Hindutvy), przy jednoczesnej dyskryminacji mniejszości religijnych. 
Zob.: M. Meyer-Resende, Czy problem europejski to nieliberalny majorytaryzm 
czy pełzający autorytaryzm?, czerwiec 2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/
archiwa/4366, [dostęp dn. 13.08.2021].
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Bharatiya Janata Party (BJP) odwołuje się do liczącego dziesiątki lat 
ruchu hinduistycznego. Ich członkowie piastują wysokie stanowiska 
w rządzie, wojsku, środowiskach akademickich. To największy na 
świecie ruch nacjonalizmu religijnego. Koncentruje się na etniczno-
-religijnej tożsamości, która cieszy się największym poparciem w tzw. 
„pasie krowim” w środkowych i północnych Indiach14. BJP wyznaje 
filozofię Hindutvy – stworzenia potężnego państwa hinduskiego, 
w wyborach w 2019 roku zdobyła ona poparcie prawie 40% głosów. 

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
(PKWP) działa od 1947 r. W ciągu pierwszych 60 lat istnienia 
organizacja ta zebrała blisko 2 mld euro, przeznaczone na pomoc  
dla chrześcijan w trudnej sytuacji zamieszkujących tereny Afryki, 
Azji i Ameryki Łacińskiej. PKWP współpracuje z 23 krajami na 
całym świecie, w tym z Polską. Jednym z owoców ich działalności  
są wydawane co 2 lata raporty dotyczące sytuacji prześladowanych 
chrześcijan na całym świecie15. 

Raport Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie, Prześladowani i Zapomniani? Raport dotyczący chrześcijan 
prześladowanych za wiarę w latach 2017–2019 wskazywał na wzrost 
przemocy na tle seksualnym oraz zaognione ataki ze strony eks-
tremistów. Z powodu ich ataków lub interwencji władz w 2018 r. 
zamknięto ponad 100 kościołów16. Obecnie nacjonalizm etniczno-

14 ACN, Religious Freedom in the World Report 2021. Indie, April 2021, https://
acninternational.org/religiousfreedomreport/wp-content/uploads/2021/04/
India.pdf, [dostęp dn. 27.07.2021].

15 Nasza działalność, https://pkwp.org/o-nas/nasza-dzialalnosc, [dostęp: 
13.08.2021].

16 Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Prześladowani i Za-
pomniani? Raport dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 
2017–2019, https://pkwp.org/uploads/tinymce/pliki/Prze%C5%9Bladowa-
ni%20i%20zapomniani.%20Raport%20o%20chrze%C5%9Bcijanach%20prze-
%C5%9Bladowanych%20za%20wiar%C4%99%20w%20latach%202017-2019.
pdf, s. 28, [dostęp dn. 13.08.2021].
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-religijny w Indiach jest jeszcze silniejszy. Najnowszy raport PKWP, 
Wolność Religijna na Świecie. Raport 2021 szeroko omawia tę kwestię.

Wiele krajów, które znalazło się pod wpływem nacjonalizmu 
etniczno-religijnego, doświadcza zarówno cofania się demokracji, 
jak i rosnących represji religijnych. Kraje, które zostały najgłębiej 
dotknięte nacjonalizmem etniczno-religijnym (Indie, Myanmar 
i Sri Lanka), coraz częściej przekształcają się w „hybrydowe” reżimy 
autokratyczno-demokratyczne, „które łączą w sobie system regular-
nych wyborów z poważnymi ograniczeniami podstawowych praw 
konstytucyjnych, takich jak wolność religijna”17.

Radykalny hinduizm jest głównym powodem prześladowania 
chrześcijan w Indiach. Hinduistycznonacjonalistyczna partia po-
lityczna Indii, Bharatiya Janata Party (BJP), zdobyła zdecydowaną 
większość w kolejnych wyborach parlamentarnych w 2014 i 2019 r. 
Napędzona tymi zwycięstwami BJP zintensyfikowała realizację swo-
ich planów kulturowonacjonalistycznych w sposób, który podważył 
wolność religijną i inne podstawowe swobody obywatelskie, a także 
– często na poziomie lokalnym – uderzył w muzułmanów i chrze-
ścijan w takich kwestiach jak ubój krów czy konwersja religijna. Jak 
wskazuje raport Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie: „zgodnie z przeprowadzonym przez Pew Research Cen-
ter w listopadzie 2020 r. badaniem Światowych Restrykcji Religijnych 
„Indie wykazały najwyższy poziom wrogości w społeczeństwie – nie 
tylko wśród krajów o największej liczbie populacji, ale wśród wszyst-
kich 198 krajów objętych badaniem” – uzyskując 9,6 na 10 możliwych 
punktów w Indeksie Wrogości Społecznej Pew (SHI). Nepal, gdzie 
większość stanowią hinduiści, przyjął ostatnio konstytucję i kodeks 
karny, które zakazują prozelityzmu i marginalizują społeczności i or-
17 Aid to the Church in Need, Religious Freedom in the World Report 

2021 – Executive Summary, kwiecień 2021, https://pkwp.org/uploads/
tinymce/R%C3%B3%C5%BCne/2021/Wolno%C5%9B%C4%87%20Re-
ligijna%20na%20%C5%9Awiecie%20Raport%202021/Podsumowanie%20
-%20Wolno%C5%9B%C4%87%20Religijna%20na%20%C5%9Awiecie.%20
Raport%202021.pdf, s. 23, [dostęp dn. 9.08.2021].
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ganizacje niehinduistyczne, co wskazuje na to, że elitarny nacjonalizm 
religijny staje się wzorem dla Azji kontynentalnej”18.

Premier Narendra Modi prowadzi politykę tzw. szafranizacji, 
faworyzując wyznawców hinduizmu kosztem przedstawicieli innych 
religii, którzy traktowani są jak obywatele drugiej kategorii19. Tylko 
w 100 pierwszych dniach rządu jego gabinetu doszło do ponad 600 
ataków na chrześcijan i muzułmanów20. Od 2019 r. hinduscy rady-
kałowie mogą kontynuować swoje działania, czując się bezkarni. 
Główne przesłanie nacjonalistycznej narracji jest takie, że „jeśli 
nie wyznajesz hinduizmu, nie jesteś obywatelem Indii”. W związku 
z tym obecnie kościoły chrześcijańskie muszą zmierzyć się przede 
wszystkim z wzrostem przemocy ze strony samozwańczych grup, 
które chcą zwalczenia chrześcijan. Osoby nawrócone spotykają się 
z ostracyzmem społecznym z powodu odrzucenia hinduizmu. Chrze-
ścijanie są również dyskryminowani w kodeksie prawnym w zakresie 
dziedziczenia i ulg podatkowych21. Religijny nacjonalizm pochodzi 
m.in. ze strony buddyjskich ekstremistów w Ladakh, neobuddy-
stów w Maharashtra i Uttar Pradesh oraz sikhijskich ekstremistów 
w Pendżabie22.

Wrogość etniczno-religijna staje się dużym problemem w In-
diach. Od 2014 r. nacjonalizm religijny przenika również do grup 
plemiennych, które zaczynają postrzegać wyznawane przez siebie 
wierzenia jako te związane z hinduizmem. W doniesieniach lo-
kalnego partnera Open Doors można przeczytać, że: „w stanach 
Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, południowym Madhya Pradesh, 
18 Tamże.
19 G. Górny, Ofiary szafranizacji, czyli nie ustają prześladowania chrześcijan 

w Indiach  https://copch.pl/baza-wiedzy/ofiary-szafranizacji-czyli-nie-ustaja-
przesladowania-chrzescijan-w-indiach, [dostęp dn. 9.08.2021]. 

20 J. L. Allen, dz. cyt., s. 93-101.
21 Wilczyński Łukasz, Indie. Kampania międzynarodowa odpowiedzią na rosnący 

nacjonalizm, https://copch.pl/baza-wiedzy/indie-kampania-miedzynarodowa-
odpowiedzia-na-rosnacy-nacjonalizm, [dostęp dn. 13.08.2021].

22 Tamże.
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południowym Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura, Naga-
land i Manipur znajdują się obszary zamieszkiwane przez społeczno-
ści plemienne. Radykalny ruch hinduistyczny RSS z powodzeniem 
przeniknął do nich i nastawił je przeciwko obecności chrześcijan na 
tamtych obszarach23.”

Kościoły chrześcijańskie istnieją na obszarach plemiennych od 
100-150 lat i od tego czasu systematycznie ludność plemienna prze-
chodziła na chrześcijaństwo. Sytuacja zmieniła się w późnych latach 
90-tych, od kiedy to RSS, Vishwa Hindu Parishad (VHP) i ich odłamy 
systematycznie pracują nad podziałem społeczeństw plemiennych 
i tworzeniem opozycji wobec chrześcijan. Konwertyci są zastraszani, 
wypędzani, spotykają się z ostracyzmem. Są pozbawiani wody pitnej, 
gwałceni a nawet mordowani. Premier Narendra Modi został okrzyk-
nięty najsilniejszym człowiekiem do rządzenia Indiami. Przez co od 
2019 r. pojawiają się w tym kraju tendencje dyktatorskie. Przejawia 
się to poprzez kontrolę mediów społecznościowych, ograniczenia 
wolności mediów, podburzające przemówienia. Nasila się również 
propaganda przeciwko „obcym” religiom, za jakie uważa się islam 
i chrześcijaństwo. 

Presja klanowa

Na północy Indii zjawisko sprawowania władzy przez klany jest 
bardzo powszechne. W tzw. pasie Jat (regiony Pendżabu, Haryany 
i części Radżastanu oraz Uttar Pradesh) władzę sprawują Khap 
panchayats (sądy klanowe). Funkcjonują niezależnie od krajowego 
systemu prawnego. Policja jest natomiast nastawiona na współpracę, 
ponieważ jej członkowie pochodzą głównie z tych samych społecz-
ności, co członkowie sądów klanowych. Kapsowie to tradycjonaliści, 
niezwykle wrogo nastawieni do konwertytów. Pod wpływem fana-
tycznych hinduistów, przywódcy wiosek plemiennych nakładają 
na chrześcijan wysokie grzywny i dewastują ich domy. Nierzadko 
23 Tamże.
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chrześcijanie są bojkotowani społecznie i ekskomunikowani, o ile 
odmówią podporządkowania się panującym w społeczeństwie 
normom. 

Prawo antykonwersyjne

 Obok nacjonalizmu religijno-etnicznego dużym wyzwaniem dla 
codziennego funkcjonowania chrześcijan w Indiach jest tzw. prawo 
antykonwersyjne. Obecnie obowiązuje ono w dziewięciu stanach. 
Nacjonalistyczno-hinduistyczna linia polityki partii Bharatiya Janata 
na poziomie indyjskich rządów stanowych coraz częściej sięga po 
prawo penalizujące przypadki nawróceń na religie inne niż hinduizm. 
Przepisy antykonwersyjne, które mają chronić mniejszości religijne, 
są często wykorzystywane jako pretekst do ataków na mniejszości 
takie jak chrześcijanie i muzułmanie. Prawo to nie ma wpływu 
na konwersję na hinduizm. Odkąd wprowadzono zmiany w pra-
wie w Madhya Pradesh, i tak już wysoka liczba brutalnych ataków 
jeszcze wzrosła – mówią chrześcijańscy przywódcy w wywiadzie 
dla katolickiego portalu informacyjnego UCAN24. Kilka stanów 
uchwaliło ustawy o wolności religii (lub jak nazywają je krytycy, 
„prawami antykonwersyjnymi”). Te są stanowymi ustawami, które 
mają regulować konwersje religijne rzekomo dokonywane przez 
„przemoc” i „oszukaństwo” oraz poprzez m.in. „nakłanianie”
i „przyciąganie”.

Prawo antykonwersyjne różni się nieco od siebie w każdym 
z dziewięciu stanów, subtelne różnice wynikają z faktu, że stany 
które wprowadziły to prawo później niż inne, wzorowały się na 
swoich poprzednikach, jednocześnie dodając nowe zapisy. Odisha 
był pierwszym stanem w Indiach, w którym doszło do uchwalenia 
ustawy o wolności religii (1967), następnie Madhya Pradesh (1968), 
24 A. Burden, Indie: „nakłanianie” do wiary przestępstwem, 26 kwietnia 2021, 

https://copch.pl/aktualnosci/indie-naklanianie-do-wiary-przestepstwem, 
[dostęp dn. 9.08.2021].
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Arunachal Pradesh (1978, choć jeszcze nie określił dokładnie swoich 
zasad), Chhattisgarh (2000), Tamil Nadu (2002), Gujarat (2003), 
Radżastan (2006, jeszcze nie podpisany przez gubernatora stanu), Hi-
machal Pradesh (2006, uchylony w 2019, ale wkrótce zastąpiony no-
wym prawem), Jharkhand (2017) i Uttarakhand (2018). W sierpniu 
2019 r. w stanie Himachal Pradesh ustawa o wolności religii z 2019 r. 
została jednogłośnie zatwierdzona przez zgromadzenie ustawo-
dawcze, proponując nowe „surowe kary” – do siedmiu lat więzienia 
w porównaniu do trzech lat zgodnie z wcześniej obowiązującym 
prawem” – dla skazanych za przymusowe nawrócenie religijne25. Ten 
fakt powinien wzbudzić niepokój, ponieważ prawo antykonwersyjne 
nigdy nie było używane do dochodzenia lub ścigania Hindusów, na-
wet w sytuacjach, gdy stosowali oni  zachęty finansowe za przejście 
na hinduizm. Prawa antykonwersyjne są często uchwalane na żądanie 
hinduskich grup nacjonalistycznych, które obawiają się, że hinduski 
charakter Indii jest narażony z powodu innych wyznań. Jednak 
to muzułmanie i chrześcijanie są szczególnie narażeni, ponieważ 
obie te religie mają związek z zaangażowaniem się w działalność 
misyjną. Wydaje się również możliwe, że wkrótce nacjonalistyczny 
rząd wprowadzi pojęcie „spisku chrystianizacyjnego”, który będzie 
obejmować działalność misyjną. Prawo o wolności religii daje moż-
liwości lokalnym urzędnikom oraz organizacjom hinduistycznym 
nękania i zastraszania członków grup mniejszościowych26.

W kwietniu 2021 r. indyjski stan Gujarat zaostrzył obowią-
zujące prawo antykonwersyjne. Za przestępstwo będzie również 
uznawane „nakłanianie” do konwersji poprzez obietnice „lepszego 
życia lub boskiego błogosławieństwa”. Prawo antykonwersyjne ist-

25 Haryana State in India to Implement Religious Conversion Bill, https://www.
persecution.org/2020/06/18/haryana-state-india-implement-religious-conver-
sion-bill/, [dostęp: 9.08.2021].

26 ACN, Religious Freedom in the World Report 2021. Indie, June 2021, https://
acninternational.org/religiousfreedomreport/wp-content/uploads/2021/04/
India.pdf, [dostęp dn. 27.07.2021].
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nieje w Gudźaracie od 2003 r. Dotychczas była zakazana zmiana 
religii w oparciu o otrzymane prezenty lub jakąkolwiek gratyfikację, 
finansową lub inną. Stany Madhya Pradesh i Uttar Pradesh również 
uchwaliły lub zaostrzyły podobne przepisy w ostatnich miesiącach. 
Takie działania przyczyniają się do pogorszenia sytuacji chrześcijan 
i innych mniejszości religijnych27. W samym stanie Uttar Pradesh 
aresztowano 51 osób, z czego jeszcze w czerwcu 2021 r. 49 przeby-
wało w więzieniach. Ciężar udowodnienia swojej niewinności zawsze 
spoczywa na osobie oskarżonej28. 

Choć prawo antykonwersyjne powinno chronić mniejszości 
religijne przed przymusowym zmianą wyznania, to w praktyce opie-
ra się ono na założeniu, że w Indiach rośnie liczba przymusowych 
konwersji i z tego tytułu rząd powinien chronić hindusów, którzy są 
słabi w swojej wierze. W praktyce prawo to jest wykorzystywane do 
zastraszania i gnębienia mniejszości religijnych. Rzeczniczka Open 
Doors stwierdziła, że „brak wyroków skazujących w tej dziedzinie 
kontrastuje z dużą liczbą aresztowań i oskarżeń przeciwko członkom 
mniejszości religijnych. To pokazuje ogrom nadużywania tego prawa 
na szkodę mniejszości religijnych, mimo że korzystają one z ochrony 
konstytucyjnej29”

Społeczność chrześcijańska w Indiach nadal zmaga się z ukie-
runkowaną przemocą i przestępstwami z nienawiści. Tylko w 2019 r. 
Komisja Wolności Religijnej odnotowała 366 incydentów, w których 
chrześcijanie w całym kraju byli atakowani, zastraszani lub nękani30. 
27 Indie: rozszerzenie przepisów antykonwersyjnych, kwiecień 2021, https://www.

opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/indie-rozszerzenie-przepi-
sow-antykonwersyjnych, [dostęp dn. 5.08.2021].

28 Indie: Pandemia pogorszyła sytuację mniejszości religijnych, 4 czerwca 2021, 
https://dorzeczy.pl/religia/187200/indie-pandemia-pogorszyla-sytuacje-
mniejszosci-religijnych.html, [dostęp dn. 10.08.2021].

29 Indie: rozszerzenie przepisów antykonwersyjnych, 20 kwietnia 2021, https://
www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/indie-rozszerzenie-
-przepisow-antykonwersyjnych, [dostęp: 5.08.2021].

30 Hate and targeted violence against Christians in 2019, Religious Liberty Com-
mission Report 2019, https://efionline.org/2020/03/15/rlc-report-hate-and-
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Hinduscy ekstremiści często atakują chrześcijańskie miejsca kultu 
przy wsparciu władz samorządowych. Policja i organy ścigania albo 
bagatelizują ataki, albo celowo ich nie dostrzegają.  

Ataki na chrześcijan

Organizacja Open Doors zajmuje się zbieraniem statystyk od 
swoich lokalnych partnerów, którzy przebywają w 60 krajach, na te-
mat ataków przemocy na chrześcijan. W 2019 r. w Indiach zgłoszono 
825 ataków na chrześcijan, podczas gdy w 2020 r. już 698. Spadek 
liczby zgłoszeń ma związek z pandemią COVID-19. Brutalne ataki 
na chrześcijan w Indiach wzrosły, co potwierdzają dane organizacji 
Open Doors, która podaje, że w roku 2020 zgłoszona zabójstwa 18 
chrześcijan, podczas gdy w 2019 r. liczba zabójstwa na tle religijnym 
wyniosła 8. Według dostępnych raportów, w 2019 r. znęcano się 
fizycznie nad 1 676 chrześcijanami; w 2020 r. liczba ta wzrosła do 
1 893. Jeśli chodzi o niszczenie mienia, domów lub nieruchomości 
należących do chrześcijan, w 2019 r. otrzymano łącznie 51 rapor-
tów, podczas gdy w 2020 r. liczba ta wzrosła prawie czterokrotnie 
do 20131. Przytoczone dane dotyczą liczby przypadków, o których 
lokalni partnerzy Open Doors otrzymali informację od świadków 
zdarzenia. Z pewnością więc nie obejmują wszystkich przypadków, 
a jedynie ukazują wzrostową tendencję prześladowania chrześcijan. 
Spektrum obejmuje liczne przypadki, od dyskryminacji po pobi-
cia a w skrajnych przypadkach – zabójstwa. Open Doors zakłada, 
że liczba niezgłoszonych przypadków jest wysoka. Wiele innych 
incydentów może dotyczyć wiernych, którzy nie mają kontaktu 
z lokalnymi partnerami Open Doors. Mniej poważne przypadki 
dyskryminacji i nadużyć zazwyczaj nie są zgłaszane, ponieważ dla 

targeted-violence-against-christians-in-2019-2/, [dostęp dn. 9.08.2021]. 
31 Indie: dane pokazują wzrost przemocy wobec chrześcijan, https://www.opendoors.

pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/indie-dane-pokazuja-wzrost-przemocy-
wobec-chrzescijan, [dostęp dn. 9.08.2021].
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wielu chrześcijan stanowią one normalną część życia. O niektórych 
przypadkach prześladowań chrześcijan w Indiach można uzyskać 
informację z portali informacyjnych:
–  W lipcu 2020 r. dwóch chrześcijan zostało zamordowanych 

w stanie Tamil Nadu. Ojciec wraz z synem zostali aresztowani 
z powodu przedłużenia otwarcia sklepu (złamali ograniczenia 
związane z pandemią koronawirusa). Na posterunku obaj zostali 
skatowani przez policjantów. Kiedy już byli w stanie agonalnym 
odwieziono ich do szpitala, gdzie po niedługim czasie zmarli. 
Funkcjonariusze policji zostali zawieszeni w obowiązkach oraz 
wszczęto przeciwko nim śledztwo32. 

–  Również w lipcu 2020 r. zamordowano chrześcijańskiego misjo-
narza. Powodem śmierci było jego odejście od komunistyczno-
-maoistowskiej rebelii i głoszenie Chrystusa. Został zamordowany 
przez swoich byłych towarzyszy. Mężczyzna został porwany 
podczas pracy na polu. Następnie zabrano go na skraj dżungli 
i zastrzelono. Opłakuje go żona oraz czworo osieroconych dzieci. 
Znaleziono przy nim kartkę, na której zapisano, że zginął ponie-
waż współpracował z policją. Jednak miejscowi chrześcijanie są 
przekonani, że zginął z powodu wiary w Chrystusa33. 

–  Dnia 21 lipca 2021 r. policjanci w Indiach bezczynie przyglądali 
się, gdy grupa około 30 mężczyzn dewastowała oddział ratunko-
wy w miejscowości Mokama, w stanie Bihar. Zdaniem świadków 
najbardziej skandaliczne było to, że funkcjonariusze nie powstrzy-

32 B. Zajączkowska, Dwaj protestanci bestialsko zamordowani przez policje w In-
diach, 1 lipca 2020 https://ekai.pl/dwaj-protestanci-zamordowani-przez-polic
je-w-indiach/?fbclid=IwAR2I5H3I3POEFuVQp3MrNobe1MV263LcgorgQ
QI_syqJYSzgEI7js2X3_6U, [dostęp dn. 13.08.2021].

33 Maoiści zamordowali chrześcijańskiego misjonarza, 14 lipca 2020, https://ekai.
pl/maoisci-zamordowali-chrzescijanskiego-misjonarza/?fbclid=IwAR0lCXD
etoksnZg-EjgxwXe8HzHujXa7l_YV8hiCe3RgvhfbPGxBN_Ob2K0, [dostęp 
dn. 9.08.2021].

82



Prześladowania chrześcijan w Indiach

mali napastników przed brutalnym pobiciem pracującej w izbie 
przyjęć zakonnicy, s. Aruny Kerketty34.

–  6 lipca 2021 r. w więzieniu w wieku 84 lat zmarł o. Stan Swamy, 
znany obrońca praw człowieka i ludności tubylczej. Hinduski 
jezuita od ośmiu miesięcy przebywał w areszcie w Bombaju 
w fatalnych warunkach. Władze oskarżały go o wspieranie ma-
oistowskich rebeliantów. Pomimo licznych interwencji Kościoła 
nie udało się doprowadzić do jego uwolnienia35. 

–  22 kwietnia 2021 r. troje członków kościoła zostało poważnie 
rannych w ataku hinduskich ekstremistów w północno-indyj-
skim stanie Bihar. Napastnicy wtargnęli do domu pastora Rama 
Niwasa i jego żony Pinky, pobili ich oraz jeszcze jednego męż-
czyznę. Troje chrześcijan zostało zabranych do szpitala, gdzie 
udzielono im pomocy. Atak z 22 kwietnia został zarejestrowany 
na kamerze monitoringu zainstalowanej w domu pastora. Jednak 
nagranie oraz kamera wideo zostały przechwycone i przekazane 
lokalnemu liderowi hinduskiej nacjonalistycznej partii rządzącej 
BJP. Już w 2020 roku grupa 20 zwolenników Bajrang Dal próbo-
wała przeprowadzić atak na pastora Niwasa. Nawet po tym, jak 
Niwas złożył oficjalną skargę, domagając się przeprowadzenia 
dochodzenia w tej sprawie, urzędnicy pozostali bezczynni i nie 
podjęli żadnych działań, aby go chronić36.
Pandemia przyczyniała się do dodatkowej stygmatyzacji i segre-

gacji mniejszości religijnych. Niestety sprowokowała nowe formy 
dyskryminacji i znacząco pogorszyła sytuację prześladowanych 

34 Indie – napad na zakonnicę i bezczynność policji, 21 lipca 2021, https://www.ekai.
pl/indie-napad-na-zakonnice-i-bezczynnosc-policji/, [dostęp dn. 9.08.2021].

35 Nie żyje uwięziony o. Stan Swamy, 5 lipca 2021,  https://www.vaticannews.
va/pl/kosciol/news/2021-07/nie-zyje-uwieziony-o-stan-swamy.html, [dostęp 
dn. 9.08.2021].

36  Indie: chrześcijanie pobici podczas spotkania modlitewnego, 14 maja 2021, https://
www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/indie-chrzescijanie-
pobici-podczas-spotkania-modlitewnego, [dostęp dn. 9.08.2021].

83



Kaja Wilkosz

mniejszości religijnych, m.in. w Pakistanie, Indiach i Bangladeszu 
wyznawcy Chrystusa zostali wykluczeni z pomocy państwowej 
w czasie lockdownu, trudniej im się było dostać także do szpitali 
na leczenie przeciw COVID-19. Natomiast zmniejszona obecność 
lokalnych i zagranicznych mediów na terenie kraju z powodu pande-
mii,  przyczynia się do mniejszego nagłaśniania przypadków ataków 
przemocy na mniejszości religijne, co daje napastnikom większe po-
czucie bezkarności. Cristian Nani, kierujący włoskim biurem Open 
Doors, podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim, że wciąż za 
mało mówi się o presji wywoływanej na chrześcijanach, która czyni 
ich życie piekłem. Chodzi m.in. o utrudniony dostęp do systemu 
edukacji, służby zdrowia czy godnego zatrudnienia, co sprawia, że 
łamane są fundamentalne prawa wyznawców Chrystusa. „Pandemia 
stała się multiplikatorem dyskryminacji przeciwko chrześcijanom” – 
mówi Nani37. W takiej sytuacji to właśnie lokalna wspólnota kościoła 
jest miejscem, w którym chrześcijanie mogą uzyskać pomoc.

Open Doors jest organizacją, która działa w ponad 60 krajach, 
gdzie wolność religijna chrześcijan jest dotkliwie ograniczona. Raport 
powstaje w oparciu o wypracowaną przez lata metodologię. Corocz-
nie publikowany Światowy Indeks Prześladowań, zaaprobowany 
przez Międzynarodowy Instytut Wolności Religijnej, ma na celu 
zwrócenie opinii publicznej na ważny aspekt prześladowania chrze-
ścijan na całym świecie. ŚIP jest rankingiem 50 krajów, w których 
chrześcijanie doświadczają najsilniejszych prześladowań. W tych 
wspomnianych krajach żyje ok. 650 mln chrześcijan a ponad 200 
mln jest narażonych na szczególnie silne prześladowania.

Według najnowszego raportu Open Doors intensywność prze-
śladowań chrześcijan na świecie znacząco wzrosła. „Obecnie około 
309 milionów chrześcijan poddanych jest  bardzo wysokim lub 
ekstremalnie wysokim prześladowaniom w 50 krajach uwzględnio-

37 Pandemia zaostrzyła dyskryminację chrześcijan, 28 grudnia 2020, https://
misyjne.pl/misja/pandemia-zaostrzyla-dyskryminacje-chrzescijan/, [dostęp 
dn. 9.08.2021].
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nych w Światowym Indeksie Prześladowań”38. Od 2019 roku Indie 
niezmiennie figurują na 10 miejscu w Światowym Indeksie Prześla-
dowań. Oznacza to, że są dziesiątym względem prześladowań krajem 
na świecie, w którym sytuacja chrześcijan jest szczególnie trudna. 

Chrześcijanie w Indiach mierzą się z prześladowaniami z różnych 
stron. Wciąż nasilają się działania hinduskich ekstremistów, którzy 
uważają wyznawanie hinduizmu za jedyne słuszne. Do osiągnięcia 
celu gotowi są sięgnąć po przemoc fizyczną. Mierzą głównie w chrze-
ścijan, którzy nawrócili się z hinduizmu. Jest to najbardziej zagro-
żona grupa chrześcijan w Indiach. Ekstremiści nierzadko obwiniają 
konwertytów za niepowodzenia, które mają miejsce w ich środowi-
skach. Wykluczają ich ze swojej społeczności, co znacznie ogranicza 
możliwości zarobkowe. Chrześcijanie doświadczają prześladowań 
w każdym obszarze życia publicznego, społecznego i prywatnego. 

Wielu spośród chrześcijan należy do Dalitów, która to grupa 
znajduje się na dole indyjskiego systemu kastowego. Choć system 
kastowy został zniesiony w Indiach po odzyskaniu niepodległości 
w 1947 r., to nadal ludność z niższych kast musi zmagać się dużymi 
uprzędzeniami, które mają bardzo niebagatelny wpływ na ich życie39. 
System kastowy w Indiach opiera się na czterech grupach znanych 
jako warny, które są podzielone na podkategorie. Ludzi grupowano 
ze względu na ich profesje. Według ich pozycji w hierarchii byli to: 
kapłani (bramini), wojownicy i królowie (Kszatrija), kupcy (Wajśja) 
oraz robotnicy (Śudra). Najniższej kaście śudrów oraz niedotykalnym 
dalitom z racji swego urodzenia i pozycji w społeczeństwie bardzo 
trudno było osiągnąć awans społeczny. 

Gwałty i napaści seksualne to bardzo częste formy prześladowa-
nia chrześcijanek. Mają one na celu poniżenie ich rodzin. Chrześci-
jankom, które zrezygnowały z praktykowania hinduizmu i zmieniły 

38 Światowy Indeks Prześladowań 2021, https://www.opendoors.pl/przesla-
dowania-chrzescijan/swiatowy-indeks-przesladowan#wydarzenia, [dostęp 
dn. 9.08.2021].

39 J. Kieniewicz, dz. cyt., s. 636-652. 
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wyznawaną religię grozi uwięzienie lub wyrzucenie z domu. Takie 
kobiety są również zmuszane do wyjścia za mąż za hindusa. Nato-
miast chrześcijanki, które przynależą do grupy dalitów są szczególnie 
narażone na prześladowania; z powodu wyznania, płci oraz przyna-
leżności klasowej. 

Mężczyźni również padają ofiarami przemocy fizycznej, nękania 
psychicznego i emocjonalnego – np. są zmuszani do przyglądania 
się torturom członków rodziny. Duszpasterze oraz kaznodzieje są 
fałszywie oskarżani o napaści na tle seksualnym lub naruszenie prawa 
antykonwersyjnego. Hinduscy ekstremiści atakują zwłaszcza liderów 
wspólnot kościelnych oraz ich rodziny, by w ten sposób zastraszyć 
innych chrześcijan – jak podaje raport Open Doors40.

Zakończenie

Z biegiem czasu Azja traci reputację kontynentu tolerancji religij-
nej. Dziś przebiega przez nią wiele frontów globalnej wojny z chrze-
ścijanami. Z jednej strony są państwa jednopartyjne, które starają się 
dokonać ekonomicznej liberalizacji bez reform politycznych. Tak się 
dzieje w Chinach i Wietnamie. Są również państwa, gdzie większość 
obywateli stanowią muzułmanie i chrześcijanie a pomiędzy tymi 
grupami dochodzi do tarć (Indonezja, Filipiny). W przypadku Indii 
i Sri Lanki to inne religie stanowią o tożsamości narodowej i jest to 
przyczyną gnębienia „innowierców”. John L. Allen zakłada, że to 
właśnie losy Azji będą wyznacznikiem przyszłości wolności religijnej 
na świecie. Leżą tu dwie wyłaniające się potęgi – Indie i Chiny. To, 
w jakim stopniu obrońcy wolności religijnej będą w stanie interwe-
niować w tych krajach w imieniu mniejszości najpewniej zadecyduje 

40 Światowy Indeks Prześladowań 2021, https://www.opendoors.pl/przesla-
dowania-chrzescijan/swiatowy-indeks-przesladowan#wydarzenia, [dostęp 
dn. 9.08.2021].
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o tym, czy męczenników za wiarę wciąż będzie przybywać w tak 
szybkim, jak dotąd tempie41. 

Jak wynika z doniesień lokalnych partnerów Open Doors od 
czasu objęcia urzędu przez premiera Narendra Mobiego od 2014 r. 
ideologia hinduskich nacjonalistów zyskała ogromne poparcie. 
Jej zwolennicy walczą z wpływami religii niehinduistycznych na 
wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Oprócz gwałtownej 
liczby wzrostu brutalnych ataków na chrześcijan i wspólnoty chrze-
ścijańskie ze strony ekstremistów urzędnicy państwowi i władze 
przyczyniają się również do rosnącej dyskryminacji chrześcijan. 
W tym kontekście nie dziwi, że wielu chrześcijan w Indiach obawia 
się, że indyjska wersja aplikacji stworzona w odpowiedzi na pandemię  
może zyskać dodatkowe funkcje, które posłużą do monitorowania 
mieszkańców. Istnieje już inna aplikacja, która może określić wiek, 
płeć i pochodzenie etniczne. Indyjskie przepisy o ochronie praw 
osobowych nie mają żadnych uregulowań dotyczących nadzoru nad 
państwem, a nawet zawierają adnotacje, które pozwalają rządowi na 
wykorzystywanie danych z takich aplikacji do egzekwowania prawa 
i zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego42. 

Od sierpnia 2021 r. organizacja Open Doors prowadzi trzymie-
sięczną kampanię informacyjną na temat dramatycznej sytuacji 
chrześcijan w Indiach. Celem kampanii jest dotarcie do ludzi wpły-
wu. Organizatorzy zachęcają do udostępniania na swoich profilach 
w mediach społecznościowych załączonych przez nich treści, w tym 
filmów, które pokazują przykłady brutalnego prześladowania chrze-
ścijan w Indiach. Kampania #StandForTruthIndia jest odpowiedzią 
m.in. na zapowiedź hinduskich ekstremistów, którzy zakładają, że 
do końca 2021 r. zwalczą  chrześcijan w Indiach43. 

41 J. L. Allen, dz. cyt., s. 93-101.
42 Tamże.
43 Powalenie na ziemię, ale nie pokonani, https://www.opendoors.pl/ratujindie, 

[dostęp dn. 17.08.2021].
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Chociaż Indie mogą aspirować, by być kojarzone jako kraj o wie-
loreligijnej demokracji z bogatą historią i pluralizmem, na arenie 
międzynarodowej są raczej znane z naruszeń podstawowych praw 
do wolności religijnych swoich obywateli. Rosnący poziom restrykcji 
wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych, któremu towa-
rzyszy motywowana religijnie przemoc, bezkarność, zastraszanie 
i rosnące ograniczenia wolności jednostek do praktykowania swojej 
religii powinny wzbudzić głęboki niepokój. 

słowa kluczowe: Indie, chrześcijaństwo, prześladowania, nacjonalizm 
etniczno-religijny, BJP, mniejszość religijna

Summary 

Persecution of Christians in India

The situation of religious minorities in India is deteriorating year 
by year. The Bharatiya Janata Party (BJP) led to a significant increase 
in ethnic and religious nationalism in India. Although India wants to 
be seen as a multi-religious democracy, in fact the country is moving 
towards the dangerous side of nationalism. Christians experience brutal 
attacks of violence. Established law deprives Christian organizations 
of international funds. The number of persecutions is increasing every 
year and the COVID-19 pandemic has only worsened the situation of 
Christians in India. 

Keywords: India, Christianity, persecution, ethnic-religious nationalism, 
BJP, religious minority
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 Konflikty religijne 
i wzrost prześladowań chrześcijan 

w Etiopii w XXI w.

Wstęp

Etiopia to jedno z najstarszych – po Gruzji i Armenii – państw 
chrześcijańskich na świecie i prawdziwa kolebka afrykańskiego 
chrześcijaństwa. Według niektórych autorów w tym właśnie kra-
ju Apostoł św. Mateusz Ewangelista poniósł śmierć męczeńską, 
a chrześcijaństwo rozwijało się na tym obszarze już w I wieku po 
Narodzeniu Chrystusa. To właśnie na terenie Królestwa Aksum 
(terytorium dzisiejszej Etiopii) działalność misyjną prowadził Fru-
mencjusz z Aksum, zwany Fremnatos lub Abba Selama („Ojciec 
Pokoju”), co doprowadziło do przyjęcia chrześcijaństwa przez króla 
Ezana i rozwoju struktury kościelnej oraz wzrostu liczby wiernych. 
Ekspansja muzułmańska w XI-XIII wieku odizolowała kraj od świa-

* Jan Wiśniewski – doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Wyższej Szkole 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Specjalizuje się w historii I wojny 
światowej, wojny domowej w Rosji oraz współczesnych konfliktów zbrojnych 
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nych.
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ta chrześcijańskiego, jednak wyznawcy islamu nie zdołali podbić 
Etiopii. Przecięli szlaki komunikacyjne łączące ją z ogółem chrze-
ścijańskiego świata, co spowodowało wielowiekową izolację tego 
kraju. Dopiero w roku 1441 mnisi etiopscy pojawili się na Soborze 
Florenckim, próbując wznowić kontakty i uzgodnić niejasne kwestie 
doktrynalne. W XVI wieku ponownie wybuchły wojny z muzułma-
nami, którzy pod wodzą Ahmeda ibn Ibrahima al-Gazi (zwanego 
Graniem) najeżdżali Etiopię z obszarów współczesnej wschodniej 
Etiopii i Somalii. Wobec zagrożenia islamskiego Etiopia zwróciła 
się o pomoc wojskową do Portugalii, co doprowadziło do przyjęcia 
przez władców etiopskich katolicyzmu. Dzięki militarnej pomocy ze 
strony Lizbony – a szczególnie wsparciu broni palnej – odniesiono 
zwycięstwo nad muzułmanami. Bunty duchowieństwa, możnowład-
ców i ludności broniących rodzimej tradycji religijnej doprowadziły 
do odrzucenia katolicyzmu w 1633 r.1 Od tamtego czasu, aż do XIX 
wieku, Etiopia stała się krajem odizolowanym od wpływów europej-
skich. Pod koniec tego okresu Etiopia pod panowaniem Menelika II 
została zjednoczona i utrzymała niepodległość, pokonując Włochy 
w bitwie pod Aduą w 1896 r. Po śmierci Menelika II władcą został 
jego wnuk, Lydz Ijasu, który był muzułmaninem i sympatyzował 
z Niemcami i Turcją. Odsunięto go od władzy w 1916 r., a cesarzo-
wą została córka Menelika II – Zeuditu. Regentem mianowano rasa 
Tefei Mekonnyna, który objął po śmieci cesarzowej tron w 1930 r. 
jako Hajle Sellasje. Niestety, najazd faszystowskich Włoch Benito 
Mussoliniego doprowadził do okupacji Etiopii i jej włączenia do 
Włoskiej Afryki Wschodniej. W 1941 r. wojska brytyjskie, wspierane 
przez partyzantkę etiopska wyzwoliły kraj, a cesarz Hajle Sellasje 
mógł powrócić do ojczyzny2. W 1952 r. do Etiopii włączono Erytreę, 

1  A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1987, s. 22-157; Etiopia. Historia, Encyklopedia PWN [online], https://ency-
klopedia.pwn.pl/haslo/;4574060, [dostęp dn. 20.07.2021].

2 G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna. Dalla rivoluzione nazionale all’unità. 
1849-1860, Feltrinelli 1981, s. 234-245. A. Bartnicki, Etiopska wojna Mussoli-
niego 1935-1936, w: Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, 
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ale to doprowadziło do wzrostu niezadowolenia i było początkiem 
konfliktu wewnętrznego3. 

Czerwony terror w Etiopii

W 1974 r. nasilił się kryzys spowodowany skutkami kilkuletniej 
suszy i przestarzałą strukturą społeczno-gospodarczą, która coraz 
bardziej generowała niezadowolenie wśród części elit cywilnych 
i wojskowych wykształconych na uczelniach Zachodu. Na począt-
ku roku liczne grupy zawodowe i studenckie zaczęły protestować, 
domagając się reform, na które cesarz Hajle Sellasje odpowiedział 
ustępstwami. Wykorzystali to zafascynowani komunizmem woj-
skowi, którzy bez problemów przejmowali kontrolę nad kolejnymi 
organami władzy, a we wrześniu 1974 r. ogłosili jego detronizację. 
Cesarz wraz z rodziną został osadzony w areszcie domowym. 
W wyniku zamachu stanu władzę objął Komitet Koordynacyjny 
Sił Zbrojnych, Policji i Armii Terytorialnej złożony z 128 oficerów 
tzw. Derg (etiop.: Rada)4. Na jego czele stanął generał Aman Mikael 
Andom. We wrześniu tego samego roku Derg wydał dekret o detro-
nizacji cesarza, zawiesił konstytucję, rozwiązał parlament i utworzył 
Tymczasową Wojskową Radę Administracyjną. W marcu kolejnego 
roku zniesiono monarchię, ogłoszono dekret o reformie rolnej i na-
cjonalizacji przedsiębiorstw5. 

red. A. Bartnicki, Warszawa 1998, s. 150-168; Tenże, Bitwa o Keren 1940-1941, 
w: Zarys dziejów Afryki i Azji …, s. 182-192.

3 A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, dz. cyt., s. 406; S. Niedziela, Etiopia – historia 
wojen i konfliktów wewnętrznych w czasach nowożytnych, „Zeszyty Naukowe 
WSOWL” 2009, nr 3 (153), s. 65-66.

4 Haile Mariam Mengistu, https://www.encyclopedia.com/people/history/african-
-history-biographies/mengistu-haile-mariam, [dostęp dn. 30.05.2021]

5 J. Mieszko-Wiórkiewicz, „Cesarz” nie jest o moim dziadku. Rozmowa z księciem 
Ermiasem Sahle-Sellasje, „Rzeczpospolita” 3–5.04.2010, dod. Plus Minus, 
s. 12-13. 
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W skład nowych władz weszli wojskowi reprezentujący lewicową 
i nacjonalistyczną opcję ideową. Pod koniec listopada 1974 roku w ra-
mach porachunków wewnątrz Dergu zginął generał Aman Mikael 
Andom. Całkowitą władzę w państwie przejął major Mengystu Hajle 
Mariam. Pochodzący z niższych sfer, oddany marksistowskiej ide-
ologii Etiopczyk należał do zwolenników brutalnego rozliczenia się 
z ludźmi starego systemu. Na jego rozkaz 23 listopada 1974 r. zabito 
59 członków dawnego rządu cesarskiego, wywodzących się ze starej 
arystokracji oraz byłych urzędników państwowych, wliczając kilku 
krewnych cesarza, co było zapowiedzą zwrotu rewolucji na krwawą 
ścieżkę. W lutym 1977 r. doszło do kolejnego zamachu wojskowego, 
zorganizowanego przez radykalną frakcję lewicowych oficerów. Zgi-
nął w nim dotychczasowy przewodniczący Dergu generał Teferi Benti 
i sześciu członków junty, a Mengystu – już jako podpułkownik – objął 
tekę przewodniczącego Dergu. Już w trakcie pierwszego roku rządów 
ustanowił republikę socjalistyczną i przystąpił do kolektywizacji rol-
nictwa oraz nielicznych zakładów przemysłowych, co było przejawem 
modnej w krajach Trzeciego Świata ideologii leninowskiej. Wraz 
z tym programem rozpoczął się Czerwony terror, trwający do 1979 r. 
Ofiarami czerwonego terroru padli przeciwnicy rewolucyjnego sty-
lu rządów Dergu – w tym wielu chrześcijan – oraz przedstawiciele 
konkurencyjnych, cywilnych ugrupowań skrajnej lewicy. Na rozkaz 
Mengystu tysiące biednych mieszkańców slumsów otrzymało broń 
i rozkaz likwidacji „elementów antyrewolucyjnych” – przedsiębior-
ców, byłych urzędników, studentów, działaczy chłopskich, kupców 
i sklepikarzy. Represje i egzekucje dotknęły hierarchów różnych ko-
ściołów chrześcijańskich, szczególnie katolickiego i protestanckich. 
Kampania obejmowała także likwidację przeciwników politycznych 
przy pomocy wojska i tajnych służb. Innymi jej elementami były ma-
sowe przesiedlenia ludności oraz indoktrynacja społeczeństwa. Kraj 
ogarnęła fala gwałtów, tortur i morderstw, których sprawców nie ści-
gano i nie karano6. Uwięziony przez Derg w 1976 r. patriarcha (abuna) 
6 T. P. Ofcansky, B. LaVerle, Ethiopia: A Country Study, Washington 1991, 

s. 156-192. 
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Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego (prawosławnego) Theophilos 
został prawdopodobnie zamordowany w 1977 r., jednak władze nie 
upubliczniły tej informacji i zwyczajnie nakazały Kościołowi wybór 
nowego patriarchy. Tak też się stało i Święty Synod wybrał nowego 
zwierzchnika – został nim arcybiskup Takla Haymanot, który peł-
nił swój urząd do 1988 r. Wyboru tego nie uznał Koptyjski Kościół 
Prawosławny, jednak nie wypowiedział jedności sakramentalnej. 
Koptowie uważali, że dopóki władze nie ogłoszą publicznie faktu 
i okoliczności śmierci patriarchy Teofila, ten formalnie miał pozo-
stawać zwierzchnikiem Kościoła. Po śmierci patriarchy Haymanota 
w 1988 r., naciskany przez władze komunistyczne Synod wybrał na 
tron patriarszy Merkoriosa7. 

Podczas tej dwuletniej kampanii, podzielonej na „trzy fale”, dzie-
siątki tysięcy Etiopczyków zostało aresztowanych, torturowanych 
i straconych. Aby pomóc w eksterminacji politycznych przeciwników 
Dergu i „wrogów rewolucji”, Mengystu znacznie rozbudował tajną 
policję polityczna i wydał broń lokalnym władzom oraz wspomnia-
nej wcześniej ubogiej ludności przedmieść dużych miast (kebele). 
Skutkiem tych poczynań była śmierć około pół miliona mieszkańców 
Etiopii w latach 1977-78, którzy zginęli w wyniku deportacji, głodu 
i bezpośrednich prześladowań8. W tym okresie prześladowani byli 
szczególnie wierni Kościoła katolickiego obrządku etiopskiego, 
których traktowano jako agentów Zachodu. To dotyczyło również 
innych wyznań, w tym szczególnie społeczności zielonoświątkow-
ców, obejmującej kilka milionów wiernych i będącej częścią ruchu 
protestanckiego w Etiopii. W tym przypadku skala represji dopro-

7 Dwóch patriarchów i jeden Synod – Etiopski Kościół Prawosławny zakończył 
schizmę, 30 lipca 2018, Ekumenizm.pl, https://www.ekumenizm.pl/koscioly/
wschodnie/dwoch-patriarchow-i-jeden-synod-etiopski-kosciol-prawo-
slawny-zakonczyl-schizme/, [dostęp dn. 20.06.2021]; Ethiopian Church 
officially declared reunification in the presence of PM, 20 July 2018, https://
borkena.com/2018/07/26/ethiopian-church-officially-declared-reunifica-
tion-in-the-presence-of-pm/, [dostęp dn. 20.07.2021].

8  D. Ottaway, M. Ottaway, Ethiopia: Empire in Revolution, New York 1978, s. 187.
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wadziła do przejścia wiernych do całkowitego podziemia i działania 
w tajnych strukturach. 

Oprócz tychże działań rozpoczęła się w latach 1977-1978 wojna 
w Ogadenie (z Somalią) zakończona zwycięstwem Etiopii, którą 
wsparły takie kraje komunistyczne jak Związek Sowiecki, Niemiec-
ka Republika Demokratyczna czy Kuba Fidela Castro. W 1984 r. 
utworzona została rządząca Etiopska Partia Robotnicza9. W 1987 r. 
uchwalono nową konstytucję, a prezydentem został Mengystu. Lata 
osiemdziesiąte wiązały się z ponownym nasileniem działań partyzan-
tów w Erytrei, wybuchły też powstania w Tigraj i innych prowincjach 
położonych na północy kraju. Wojska rządowe w toku sześciu ofen-
syw zmusiły partyzantów do wycofania się, a wobec odbitych terenów 
stosowały taktykę spalonej ziemi, niszcząc wszystkie gospodarstwa 
rolne i pola uprawne oraz budynki użyteczności publicznej oraz 
kościoły należące do wspólnot religijnych. Częste były przypadki 
morderstw dokonywanych na kapłanach i zakonnikach wspólnot 
religijnych. Los zakonnic czy mniszek był jeszcze bardziej tragiczny. 
Trzeba pamiętać, że wspomniane prowincje zamieszkane były i są 
w zdecydowanej większości przez chrześcijan, w przeciwieństwie do 
terenów wschodniej i południowo-wschodniej Etiopii zamieszkałych 
w zdecydowanej większości przez muzułmanów. W końcu armia 
odcięła od dostaw żywności i wody znaczną część prowincji, gdzie 
przebywały niedobitki powstańców i miliony przesiedlonych cywili. 
To doprowadziło do wielkiego głodu w latach 1983-1985, w wyniku 
którego śmierć poniosło około miliona mieszkańców10. Gdy cały 
świat zwrócił uwagę na północ Etiopii, władze komunistyczne nie-
udolnie próbował ratować resztki swojej reputacji. Postanowiono 

9 M. Fontrier, La chute de la junte militaire ethiopienne: (1987–1991). Chroniques 
de la Republique Populaire et Democratique d’Ethiopie, Paris 1999. s. 453-454.

10 W. Lizak, Etiopia-Erytrea: wojna w  Rogu Afryki, w: Stosunki międzynarodowe 
w Afryce, pod red. J. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa 2002, s. 219-236; A. De 
Vaal, Evil Days: 30 Years of War and Famine in Ethiopia (Africa Watch Report), 
NY-London 1991, s. 194-210; 235-252. 
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przesiedlić w ciągu roku 1,5 miliona ludzi w wieku produkcyjnym 
na żyźniejsze południe kraju. Zachodnie państwa uznały pomysł za 
niewykonalny w tak krótkim czasie i odmówiły udzielenia pomocy, 
natomiast Związek Sowiecki dostarczył setki ciężarówek i samolo-
tów transportowych. Armia rozpoczęła przymusowe przesiedlenia 
ludności. Media pokazywały obrazy rozdzielanych rodzin, dzieci 
wyrywanych z rąk matek i katowanych mężczyzn, którzy próbowali 
się sprzeciwić. Do końca lutego 1986 r. przesiedlono ponad 600 
tysięcy osób. Oblicza się, że 50 tysięcy zginęło w trakcie realizacji 
tego pomysłu11.

Pod koniec lat 80-tych XX wieku udało się połączyć siły wielu 
organizacji antykomunistycznych, zwłaszcza na północy kraju, 
w regionie Erytrei i Tigraj. Upadek Związku Sowieckiego i komu-
nizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej doprowadził do 
znacznego osłabienia władzy etiopskich komunistów. Ponadto klęski 
militarne i sfrustrowanie społeczeństwa etiopskiego brutalnością 
rządów Mengistu, doprowadziło do demoralizacji armii, będącej 
podporą władzy Dergi. W 1991 roku ugrupowania partyzanckie, 
skupione w koalicji Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demo-
kratyczny (EPRDF), przejęły kontrolę nad stolicą kraju. Zwycięscy 
rebelianci powołali rząd tymczasowy na czele z prezydentem Meleą 
Zenawiem. Przywódca komunistów Mengystu Haile Mariam zbiegł 
do Zimbabwe, został jednak zaocznie osądzony i skazany na karę 
śmierci za zbrodnie przeciw ludzkości12.

11 B. L. Kipfer, Thriving under Persecution: Meserete Kristos Church Leadership 
during the Ethiopian Revolution (1974-1991), July 2017, https://www.goshen.
edu/wp-content/uploads/sites/75/2017/09/4Kipferfinal06042017.pdf, [dostęp 
dn. 14.06.2021].

12 Profil: Mengistu Haile Mariam, BBC News, 26 December 2007, http://news.
bbc.co.uk/1/hi/world/africa/6171927.stm, [dostęp: 20.07.2021]; Ethiopia: 
Background Information on the Mengistu Regime during the Red Terror, 28 
December 1999, https://www.refworld.org/docid/3ae6a6b414.html, [dostęp 
dn. 12.07.2021]. 
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Sytuacja polityczna i religijna w Etiopii 
u progu XXI wieku. Narastanie prześladowań 

religijnych chrześcijan

Obalenie rządów Mengystu Haile Mariama nie zakończyło kon-
fliktów granicznych z udziałem Etiopii, jak sporów wewnętrznych. 
W 1995 r. rozpoczął się konflikt w prowincji Ogaden, zamieszkałej 
w zdecydowanej większości przez wyznających islam Somalów 
(Somalisów). Rebelianci walczyli o oderwanie Ogadenu od reszty 
Etiopii i przyłączenie go do Somalii lub o przyznanie mu szerokiej 
autonomii. Kampania partyzancka zaostrzyła się, kiedy w prowincji 
odkryto złoża ropy naftowej i gazu ziemnego a wojska etiopskie pod-
jęły interwencję w Somalii w 2006 r., w celu obalenia rządów Unii 
Trybunałów Islamskich reprezentujących fundamentalizm islamski. 
Zaciekłe walki trwały do 2010 r. i zakończyły się porozumieniem, 
które nie jest do końca przestrzegane i respektowane przez wszystkie 
ugrupowania uczestniczące w konflikcie. Według wielu organizacji 
humanitarnych obie strony konfliktu popełniły wiele okrucieństw 
podczas jej trwania: wielu cywilów zostało zabitych lub uprowadzo-
nych przez żołnierzy etiopskich za sympatyzowanie z rebeliantami, 
a etiopskie wojska niszczyły wsie i mienie, przeprowadzały konfiskaty 
zwierząt, zmuszając ludność cywilną do przenoszenia się z miejsca na 
miejsce. Z drugiej strony partyzanci używali min lądowych, których 
ofiarami niejednokrotnie stawali się cywile13. 

W 1998 r. pomiędzy Etiopią i Erytreą wybuchła wojna graniczna. 
Na konflikt oba państwa wydały setki milionów dolarów. Działania 
wojenne kosztowały życie kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Wynikiem 
wojny były jedynie drobne zmiany graniczne. W 2000 r. wojska 
etiopskie przystąpiły do ofensywy. W jej wyniku Erytrea zgodziła się 
13 Scores die in Ethiopia oil attack, BBC News, 24 April 2007, http://news.bbc.

co.uk/2/hi/africa/6588055.stm, [dostęp 29.07.2021]; Ethiopia signs peace deal 
with Ogaden rebel group, BBC News, 29 July 2009, http://www.bbc.co.uk/world-
service/africa/2010/07/100729_ethiopia_rebels.shtml, [dostęp dn. 30.07.2021].
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na międzynarodowy plan pokojowy. Wojska etiopskie kontrolowały 
wówczas ok. 1/4 terytorium Erytrei – i do tego czasu zmusiły 650 tys. 
cywilów do opuszczenia miejsc zamieszkania i niszczyły erytrejską 
infrastrukturę. Ostatecznie, w grudniu 2000 r. podpisano porozumie-
nie pokojowe między stronami konfliktu: oba państwa zobowiązały 
się w nim do stałego zakończenia wrogości oraz wyrzeczenia się 
użycia siły lub groźby jej użycia we wzajemnych stosunkach. Ponadto 
obie strony zobowiązały się do uwolnienia i repatriacji wszystkich 
więźniów wojennych oraz zgody na powrót do ostatniego miejsca 
zamieszkania wszystkich innych osób zatrzymanych lub wypędzo-
nych w wyniku konfliktu zbrojnego14. W wyniku wojny słabe go-
spodarki obu państw popadły w ruinę. Ogromne wydatki na nową 
broń, a także niedobór żywności były negatywnym skutkiem wojny 
dla sytuacji gospodarczej w obu krajach. Ponadto w czasie trwania 
walk w regionie panowała susza, która jeszcze pogorszyła los cywilów. 
Etiopia jest jednym z krajów najboleśniej dotkniętych przez zmiany 
klimatyczne. Każdorazowy brak opadów w porze deszczowej (któ-
ry miał miejsce dwukrotnie m.in. w 2011 r.) oznacza klęskę głodu 
o rozmiarach obejmujących całe państwo. W dalszym ciągu mimo 
poprawy sytuacji, Etiopia znajduje się w czołówce krajów z najwyż-
szym odsetkiem ludzi chorych na HIV/AIDS15.

Przedstawione konflikty oraz nękające Róg Afryki – w tym 
szczególnie Etiopię – susze, mają wpływ na narastające prześlado-
wania religijne. Początkowo, po obaleniu przez opozycję władzy 
14 K. Hryćko, Etiopsko-erytrejski konflikt graniczny 1998-2000. Przyczyny i prze-

bieg, w: Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, pod red. D. Kebede 
Gemechu, Olsztyn 2009, s. 97-116; M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu Mo-
rza Czerwonego – Erytrea 1961-2000, w: Konflikty kolonialne i postkolonialne 
w Afryce i Azji 1869-2006 pod red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, s. 567-581; 
T. Lyons, Avoiding Conflict in the Horn of Africa: US Policy Toward Ethiopia and 
Eritrea, Council of Foreign Affaires, New York 2007, s. 9.

15 Ethiopia says war nearly over, 23 May 2000, http://news.bbc.co.uk/2/hi/afri-
ca/760146.stm, [dostęp dn. 20.07.2021];  L. Burkle, Christians in the Crossfire 
in Ethiopia, https://www.persecution.org/2021/04/05/christians-crossfire-ethi-
opia/, [dostęp dn. 10.05.2021]. 
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komunistycznej w Etiopii, można było zaobserwować duży rozwój 
życia religijnego. W wolnym państwie wolność religijna została 
zagwarantowana przez konstytucję z 1995 r. Nie ma religii pań-
stwowej, jest zabronione tworzenie partii politycznych opartych 
na religii, a wszystkie grupy religijne są zobowiązane do rejestracji. 
Według szacunków władz Etiopii chrześcijanie stanowią niecałe 63% 
ogółu ludności, przy czym największą grupę obecnie stanowi Etiopski 
Kościół Ortodoksyjny (Prawosławny) – 43,5%, a następnie prote-
stanci – 18,6% (przede wszystkim Kościół Słowo Życia Kale Heywet 
i Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus) oraz katolicy – 0,7%. Te 
informacje różnią się od danych publikowanych przez Departament 
Stanu USA, wg nich ponad 50% kraju jest zamieszkana w większości 
przez chrześcijan obrządków wschodnich (40–45% należy do kościoła 
Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego), a ok. 10% są członkami innych 
grup chrześcijańskich, głównie ewangelikalnych i zielonoświątkowych. 
Przedchalcedońscy chrześcijanie etiopscy dominują na północy kraju: 
w Tigraj (95,6%) i Amhara (82,5%), podczas gdy większość protestan-
tów żyje w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa (55,5% 
mieszkańców), oraz w Oromia (4,8 miliona – 17,7%). Nieco inne dane 
podaje również Departament Stanu USA odnośnie wyznawców islamu; 
wg nich muzułmanie stanowią około 40–45% populacji. Większość 
etiopskich muzułmanów to sunnici, mieszkających w regionach So-
mali (98,4%), Afar (95,3%) i Oromia (47,5%)16. 

Mimo zapisów konstytucyjnych przestrzeganie wolności religijnej 
w Etiopii ostatnimi czasy staje pod znakiem zapytania. Wspomniane 
konflikty oraz problemy społeczne takie jak ubóstwo, bezrobocie 
i pojawiający się głód – szczególnie w okresie susz – spowodowały 
ponownie narastanie konfliktów i sporów religijnych w Etiopii. Po 
śmierci premiera Melesa Zenawiego w 2012 r., nasiliły się protesty 

16 International Religious Freedom Report 2007, https://2009-2017.state.gov/j/drl/
rls/irf/2007/90097.htm, [dostęp: 20.06.2021]; Open Doors, Ethiopia, https://
www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/ethiopia/, 
[dostęp: 20.07.2021]. 
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w regionach zamieszkanych przez Amharów, w związku z tym w paź-
dzierniku 2016 r. władze ogłosiły stan wyjątkowy. To doprowadziło 
do zwiększenia ilości ataków na kościoły chrześcijańskie w tym re-
gionie. W marcu 2011 r. spalono co najmniej 50 kościołów, a 3000 
chrześcijan zostało przesiedlonych do regionu położonego mniej 
niż 200 mil na zachód od Addis Abeby. Również bliskość granicy 
z Somalią i działającą przy niej ekstremistyczną grupą islamistyczną 
Al.-Shabaab – która terroryzuje wyznawców chrześcijaństwa zarów-
no w swoim kraju, jak i sąsiadujących państwach, w których nie ma 
kalifatu – znacznie pogorszyło sytuację wyznawców chrześcijaństwa 
w Etiopii17. W południowej Etiopii niepokoje polityczne i wzrost wa-
habizmu – skrajnej gałęzi islamu – wśród ludu Oromo, spowodowały 
falę ataków na chrześcijan w całym regionie. Islamscy ekstremiści 
i polityczni demagodzy otwarcie podżegają do przemocy za pomocą 
nienawistnej retoryki wobec Kościoła. Urzędnicy ambasady USA 
wyraźnie dostrzegli niebezpieczeństwa, gdy ówczesny ambasador 
Donald Yamamoto (w latach 2006-2009) wysłał do amerykańskich 
agencji bezpieczeństwa raport „Wahabizm w Etiopii jako „imperia-
lizm kulturowy”, udostępniony później przez Wikileaks18.

Obecna sytuacja religijna w Etiopii

W ostatnich latach coraz więcej chrześcijan było prześladowa-
nych lub zabijanych w Etiopii. Wielu zostało wysiedlonych ze swo-
ich domów i musiało opuścić ziemie, które od wieków należały do 
poszczególnych rodzin. Można zaobserwować, że podczas pandemii 
17 Ethiopian authorities say Al-Shabaab, Islamic State planning attacks on hotels, 

23 September 2019, https://www.africanews.com/2019/09/23/ethiopia-army-ar-
rests-islamic-state-members-recruiting-arming-locals/, [dostęp dn. 20.07.2021]; 
Is al-Shabab looking to Ethiopia?, 16 October 2019, https://www.dw.com/en/
is-al-shabab-looking-to-ethiopia/a-50854924 [dostęp dn. 29.07.2021].

18 Ethiopian Christians Endure Persecution, „Alemayehu Desta”, 25 February 2020, 
https://providencemag.com/2020/02/ethiopian-christians-endure-persecu-
tion/&prev=search&pto=aue, [dostęp dn. 20.06.2021].
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chrześcijanie byli dyskryminowani przy rozdzielaniu pomocy rządo-
wej. Wielu z nich odmówiono pomocy. Również na sytuację chrze-
ścijan wpływ mają narastające konflikty między władzami lokalnymi 
a lokalnymi mniejszościami etnicznymi. W ciągu ostatnich kilku lat 
doszło do licznych podpaleń kościołów i gospodarstw należących do 
różnych wyznań chrześcijańskich. Tylko w ciągu pierwszego półtora 
roku od objęcia władzy przez premiera Abiy Ahmeda Alego w 2018 r. 
zaatakowano ponad 30 kościołów, ponad połowa z nich została do-
szczętnie spalona, a 45 chrześcijan – w tym duchownych – zostało 
zabitych. Dnia 23 października 2019 roku 86 osób, w większości na-
leżących do Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, zginęło w wyniku 
konfliktu między rządem a Jawarem Mohammedem – samozwań-
czym działaczem politycznym. Do czasu rządów Abiy Ahmeda Alego 
pojawiały się zarzuty, że ze strony członków Etiopskiego Kościoła 
Ortodoksyjnego przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich 
byli prześladowani lub dyskryminowani, jednak od 2018/2019 można 
mówić o coraz częstszych przypadkach atakowania chrześcijan bez 
względu na wyznanie. W 2020 r. w czasie świąt Objawienia Pańskiego 
doszło do zastraszania i blokady dróg, co uniemożliwiało wiernym 
dotarcie do wyznaczonych miejsc kultu i celebracji. W niektórych 
przypadkach władze lokalne aktywnie uczestniczyły w atakach 
i aresztowaniach tych, którzy padli ofiarą okrutnej przemocy i za-
straszania. Rząd centralny nie potępił tej przemocy wobec Kościoła 
i wydaje się, że nie jest w stanie lub nie chce skutecznie interwenio-
wać w wielu dotkniętych nią obszarach. Budzi to poważne obawy, 
że Etiopski Kościół Ortodoksyjny od wieków stanowiący jednoczącą 
siłę, staje się pierwszym celem i ogniskiem agresji. Niektórzy regio-
nalni działacze polityczni, usiłując podżegać do przemocy wobec 
Kościoła i kierować swoim programem, otwarcie twierdzą, że kościół 
jest najeźdźcą, który zabrał ziemię mieszkańcom19. Jest to powrót do 

19 A. Desta, Ethiopian Christians Endure Persecution, 25 February 2020, https://
providencemag.com/2020/02/ethiopian-christians-endure-persecution/, 
[dostęp dn. 20.06.2021]. 
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retoryki, która stosowana była w okresie rządów komunistycznych 
w Etiopii w latach 1974-1991. 

Etiopia przeżywa również kryzys uchodźczy. Niestabilna sytuacja 
polityczna w sąsiednich państwach oraz trwające od lat konflikty, 
spowodowały, że Etiopia stała się jednym z największych ośrod-
ków azylowych dla uchodźców na świecie. Na początku 2020 r. 
w kraju przebywało ponad 700 tys. uchodźców, głównie z Sudanu 
Południowego. Tigraj był jednym z regionów, który gościł większą 
liczbę uchodźców. Wybuch konfliktu w tej prowincji odwrócił dia-
metralnie rolę: to obywatele Etiopii stali się uchodźcami. Według 
różnych szacunków 15-20 tys. mieszkańców Tigraj uciekło do Su-
danu Południowego. Dodatkowo, wielu Etiopczyków opuściło swoje 
domy i przedostało się w głąb kraju, gdzie nie toczą się walki. Według 
rożnych szacunków migracje tego typu dotknęły około 200 tys. osób, 
a 2 mln potrzebuje pomocy humanitarnej20.

Bardzo trudna sytuacja panuje na wschodzie i południu kraju, 
gdzie większość stanowią wyznawcy islamu. Wschodnia Etiopia ma 
jedną z największych populacji somalijskich na świecie, a chrześci-
janie są tam prześladowani zarówno przez swoje społeczności, jak 
i rodziny. W ostatnim czasie obszar ten – w zdecydowanej więk-
szości bardzo biedny, nawet jak na standardy afrykańskie – staje się 
miejscem działań różnych organizacji islamskich, które pod płasz-
czem działań charytatywnych głoszą hasła radykalnej islamizacji. 
Organizacje te pochodzące m.in. z krajów Zatoki Perskiej, poprzez 
propozycje wsparcia edukacyjnego i finansowego, a także poprzez 
budowanie meczetów, budują wzorce wcześniej nieznane w tym 
regionie. Kardynał Berhaneyesus Souraphiel z Addis Abeby obra-
zowo to przedstawił: „Muzułmanie obiecują ludziom lepsze życie. 
Sponsorują całą rodzinę, zapewniają samochód i wsparcie na zakup 

20 L. Burkle, Christians in the Crossfire in Ethiopia, 5 April 2021, https://www.
persecution.org/2021/04/05/christians-crossfire-ethiopia/, [dostęp: 10.05.2021]. 
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sklepu, o ile zostaniesz muzułmaninem”21. Także działalność na terenie 
Somalii ekstremistycznych organizacji islamistycznych takich jak 
Al.-Shabaab, budzi coraz większe zaniepokojenie. Można szacować, 
że we wschodniej części Etiopii, w regionie Somali w sierpniu 2018 r. 
spalono około 10 kościołów, w wyniku czego zginęło 29 osób, w tym 
8 księży. W marcu i kwietniu 2019 r. kolejne dwa kościoły zostały 
zaatakowane w stolicy regionu Somalii, Dżidżiga, w wyniku czego 
zginęło 12 osób22.

Na południu kraju – na obszarach których jest większe zróżnico-
wanie religijne – częściej dochodzi do większych aktów agresji. Dnia 
9 lutego 2019 r. w mieście Alaba Kulito na południu Etiopii doszło 
do ataku na chrześcijan. Według kanadyjskiej misji The Voice of the 
Martyrs, co najmniej 13 kościołów wraz z innym mieniem kościel-
nym zostało spalonych. Niektóre uległy całkowitemu zniszczeniu. 
Do ataku doszło na wskutek rozpuszczenia fałszywych pogłosek 
o spaleniu w okolicy meczetów23. Zdając sobie sprawę z celowego 
i systematycznego ataku na etiopskich chrześcijan, papież Franciszek 
zaoferował modlitwy za chrześcijan w tym kraju w listopadzie 2020 r.24 

W sierpniu 2020 r. doszło do wybuchu przemocy we wsi Senbete 
Sinkile, w której większość stanowią muzułmanie. Zniszczono ko-
ściół i domy miejscowych chrześcijan. Mimo trudnych warunków 
pogodowych, część ludzi musiała uciekać, szukając schronienia 
w chrześcijańskim mieście Awassa. Działo się to na kanwie wystą-

21 J. Jeffrey, The trials of Ethiopian Catholics, 1 July 2017, https://catholicherald.
co.uk/the-trials-of-ethiopian-catholics/, [dostęp dn. 30.05.2021]. 

22 J. Jeffrey, Uptick in church burnings raises alarm in Ethiopia, 16 September 
2019, https://www.pri.org/stories/2019-09-16/uptick-church-burnings-rais-
es-alarm-ethiopia, [dostęp dn. 12.08.2021].

23 Etiopia. Dwie osoby ranne w wyniku podpalenia kościołów, 5 marca 2019, https://
www.gpch.pl/wiecej-wiadomosci-z-etiopii/1742-etiopia-dwie-osoby-ranne-w-
wyniku-podpalenia-kosciolow, [dostęp: 15.06.2021]. 

24 Ł. Sośniak SJ, Franciszek apeluje o zaprzestanie przemocy w Etiopii, 28 listopada 
2020, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-11/franciszek-apeluje-
o-zaprzestanie-przemocy-w-etiopii.html, [dostęp dn. 22.07.2021].
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pień antyrządowych25. W 2020 r. można było zaobserwować jeszcze 
większe nasilenie ataków o podłożu religijnym w tej części państwa. 
Doszło do kilkuset mniejszych lub większych ataków, w których 
w ciągu dwóch miesięcy (czerwiec-lipiec) zginęło prawie 500 chrze-
ścijan. Ekstremiści spalili, zdewastowali oraz zniszczyli wiele skle-
pów, gospodarstw rolnych oraz domów należących do chrześcijan. 
Tysiące z nich, w tym osierocone dzieci ocalałe po traumatycznych 
doznaniach uciekło w obawie o swoje życie. Znaleźli schronienie 
w kościołach i centrach kultury. Zdarza się, że kobiety zmuszane 
są do poślubienia niechrześcijan i muszą wyrzec się wiary w Jezusa 
Chrystusa. A jeśli kobieta nawróci się na chrześcijaństwo w rejonie 
zamieszkanym przez większość muzułmańską, z dużym prawdopo-
dobieństwem jej małżeństwo zakończy się rozwodem. Straci także 
prawo do opieki nad dziećmi26. Coraz częściej sprawcami ataków są 
członkowie Qeerroo (czyli „kawalerowie”), męskiego ruchu młodzie-
żowego Oromo, którzy atakują poszczególne domostwa chrześcijan, 
dokonując rabunków, morderstw i podpaleń27. Niestety – podobne 
ataki powtarzają się i są coraz bardziej masowe. W 2021 r. pojawiły się 
też informacje o wznowieniu aktywności Armii Wyzwolenia Oromo 
(OLF) i wysłaniu armii etiopskiej oraz sojuszniczych sił erytrejskich 

25 Etiopia: Chrześcijanie celem ataków podczas antyrządowych zamieszek, 11 
września 2020, https://www.gpch.pl/wiecej-wiadomosci-z-etiopii/1948-etiop
ia-chrzescijanie-celem-atakow-podczas-antyrzadowych-zamieszek, [dostęp: 
11.06.2021]. 

26 Etiopia, https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/swiatowy-
-indeks-przesladowan/opisy-krajow-przesladowan/etiopia, [dostęp dn. 
20.07.2021].

27 500 Christians Killed in Ethiopia since June, Report States, 09 August 2020, https://
www.persecution.org/2020/09/08/500-christians-killed-ethiopia-since-june-
report-states/, [dostęp: 12.06.2021]; K. Ołdakowski SJ, Etiopia: 500 chrześcijan 
zabitych od końca czerwca, 14 września 2020, https://www.vaticannews.va/
pl/kosciol/news/2020-09/morderstwo-chrzescijan-w-etiopii.html, [dostęp: 
10.08.2021]. 
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do walki z nimi, co z kolei może doprowadzić do eskalacji przemocy 
w tym regionie przeciwko chrześcijanom28.

Wybuch konfliktu w Tigraj – najbardziej na północ położonej 
prowincji państwa etiopskiego – doprowadził do rozlewu krwi na 
skalę nieznaną do tej pory w najnowszej historii Etiopii. Rządzący 
w prowincji od 1991 roku Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia 
(TLFW), stanowił najważniejszą część rządzącej w Etiopii do końca 
2019 roku koalicji, wszedł w konflikt z rządem centralnym w Addis 
Abebie. To spowodowało, że zaczął tracić na znaczeniu politycznym. 
Tigrajscy urzędnicy skarżyli się na marginalizowanie oraz niesłuszne 
oskarżenia o korupcję, a lokalne władze informowały o pomijaniu 
prowincji przy podziale funduszy centralnych. Oskarżyli premiera 
o rządzenie za pomocą czystek politycznych. Oliwy do ognia dolał 
sam premier Abiy Ahmed Ali, który nazwał okres rządów koalicji 
rządowej z lat 1991-2018, w skład której wchodził TLFW, „27-leciem 
ciemności”. Doprowadziło to do działań secesyjnych prowincji, na 
które ostro odpowiedział rząd. W listopadzie 2020 r. doszło do in-
terwencji wojskowej, w wyniku której 9 listopada źródła wojskowe 
poinformowały o „setkach zabitych”. Przedstawiciele wojskowi po-
informowali o ponad 500 ofiarach po stronie sił Tigraju. 9 listopada 
pracownicy Amnesty International informowali o możliwej masakrze, 
która miała dokonać się w miejscowości Mai-Kadra. Zasztyletowa-
nych miało zostać „dziesiątki, a może setki” osób, będących sezo-
nowymi robotnikami, niebiorący czynnego udziału w konflikcie29. 
Dwa dni później Amharowie zamordowali dwudziestu Tigrajczyków 
w miejscowości Humera. W tym czasie strona rządowa informowała 
już o 550 zabitych po stronie Tigraj. Obszar prowincji jest do mo-
28 Ethiopia’s Tigray forces seek new military Alliance, 11 August 2021, https://

www.reuters.com/world/ethiopias-tigray-forces-seek-new-military-alli-
ance-2021-08-11/, [dostęp dn. 13.08.2021]. 

29 Etiopia. Amnesty International donosi o setkach zmasakrowanych cywilów 
w Tigraju, 13 listopada 2020, https://wiadomosci.wp.pl/etiopia-amne-
sty-international-donosi-o-setkach-zmasakrowanych-cywilow-w-tigraju-
6575092180503520a, [dostęp: 12.06.2021].
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mentu pisania artykułu zamknięty dla dziennikarzy, ale mimo to 
pojawiło się wiele doniesień o masakrach, z których niektóre zostały 
udokumentowane przez Amnesty International. Już po oficjalnym 
zakończeniu walk miała mieć miejsce masakra dokonana przez siły 
rządowe na wiernych zgromadzonych w kościele w Aksum. Z wyda-
rzeniem wiąże się krążące w Internecie nagranie wideo przedstawia-
jące identyfikację zwłok. W masakrze miało zostać zamordowanych 
750 wiernych Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Dokonano jej 
przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w Aksum. Ludzie, którzy 
ukryli się przed napastnikami w świątyni, zostali wyprowadzeni na 
zewnątrz i rozstrzelani. Jeśli informacje potwierdziłyby się mieli-
byśmy do czynienia ze zbrodnią wojenną na znaczną skalę30. Walki 
trwają jednak nadal (czerwiec-sierpień 2021), gdyż jednocześnie 
wojska rządowe (a w szczególności sąsiedni region Amhara) oraz 
siły Erytrei dokonały blokady Tigraju odcinając mieszkańców tego 
regionu od jedzenia, energii i innych środków niezbędnych do życia. 
W sierpniu 2021 r. Tigrajskim Siłom Obronnym udało się odzyskać 
znaczny obszar prowincji oraz przejść do ofensywy. Jednak armia 
etiopska wycofując się zniszczyła magazyny z żywnością. Organizacje 
humanitarne oceniają, że ok. 400 tys. osób zagrożonych jest śmiercią 
z głodu, a kolejne 5,5 mln potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. 
O ludobójstwo dokonywane na Tigrajczykach oskarżył władze Etiopii 
również patriarcha Abune Mathias31. Do tej pory konflikt w Tigraj 

30 Ł. Sośniak SJ, Ponad 750 chrześcijan rozstrzelanych przed kościołem w Etiopii, 
21 stycznia 2021 https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-01/ponad-
750-chrzescijan-rozstrzelanych-przed-kosciolem-w-etiopii.html, [dostęp: 
30.05.2021]; L. Burkle,  Christians in the Crossfire in Ethiopia, 5 April 2021, 
https://www.persecution.org/2021/04/05/christians-crossfire-ethiopia/ [dostęp: 
14.06.2021].

31 K. H. Gondwe, The Tigray Conflict: When Ethnicity Takes Precedence, 19 July 
2021, https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/the-tigray-conflict-
when-ethnicity-takes-precedence, [dostęp dn. 12.08.2021], W. Repetowicz, 
Wojna totalna w Etiopii, 12 sierpnia 2021, https://www.defence24.pl/wojna-
-totalna-w-etiopii-analiza, [dostęp: 13.08.2021]. 
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mimo wszystko nie miał podłoża religijnego, jednak w walkach 
przeciwko Tigrajskim Siłom Obronnym biorą udział oprócz armii 
etiopskiej, również milicje pochodzące z różnych regionów Etiopii, 
w tym również muzułmańskich. To wobec bezwzględnych działań 
obu stron może doprowadzić do jeszcze większej nienawiści – w tym 
religijnej32. 

Podsumowanie

Etiopia nadal zmaga się z kryzysem w dziedzinie społecznej, 
politycznej i gospodarczej. Siedemdziesiąt procent populacji sta-
nowią osoby poniżej 30 roku życia. Konflikty z sąsiednimi krajami 
(Erytreą i Somalią) w dużej mierze paraliżują wysiłki zmierzające do 
ożywienia i modernizacji kraju. Ponadto dużym problemem admi-
nistracji jest korupcja i nepotyzm, w związku z czym znaczna część 
zasobów kraju znajduje się w rękach garstki ludzi. Do tego dochodzą 
kwestie pandemii COVID-19 i innych chorób takich jak HIV/AIDS 
czy malaria. Wybuch krwawego konfliktu w Tigraj, w którym zgi-
nęło już co najmniej 52 tys. osób – co jest raczej dopiero preludium 
liczby ofiar konfliktu – oraz coraz bardziej skomplikowana sytuacja 
na wschodzie i południu Etiopii: narastanie napięć religijnych w re-
gionach Somali i Oromii oraz narastanie tendencji autorytarnych 
wśród przywódców tego państwa (premier Abiy Ahmed Ali), może 
doprowadzić do rozwoju konfliktu na skalę masową. Abiy próbuje 
budować poparcie dla siebie na rozkręcaniu nastrojów antytigraj-
skich, co częściowo przynosi efekt, ale jest igraniem z ogniem i może 
doprowadzić do wszczęcia walk wszystkich ze wszystkimi w Etiopii. 
Z kolei przywódcy Tigraj próbują odzyskać władzę bazując na na-
cjonalizmach etnicznych innych grup, które mogłyby się obawiać 

32 M. Girma, Religion and the Social Covenant in Ethiopia: Faith in the Tigray 
Conflict, 19 July 2021, https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/reli-
gion-and-the-social-covenant-in-ethiopia-faith-in-the-tigray-conflict, [dostęp: 
15.08.2021]. 
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dominacji Amhara i promocji przez Abiy’a unitarnego nacjonalizmu 
etiopskiego. To z kolei może spowodować jeszcze większy wzrost 
napięć religijnych, co z kolei zdestabilizuje nie tylko Etiopię, ale cały 
region „Rogu Afryki”. 

Wszystko to prowadzi do wzrostu różnego rodzaju ekstremi-
zmów, w tym szczególnie islamskiego. Jeśli te akty agresji i terroru 
wobec kościołów i wiernych będą trwać nieprzerwanie i bez kar 
wobec sprawców, chrześcijaństwo może zostać zredukowane do sta-
nu podobnego do większości państw regionu. Na liście Światowego 
Indeksu Prześladowań, opublikowanego przez Open Doors w 2020 r., 
Etiopia znajduje się na 39 miejscu (wzrost w stosunku do poprzed-
nich lat) wśród 50 krajów33, w którym prześladuje się wyznawców 
chrześcijaństwa.

słowa kluczowe: Etiopia, konflikty religijne, prześladowania religijne, 
ludobójstwo, Tigraj 

Summary

Religious conflicts and increasing persecution 
of Christians in Ethiopia in the 21st century

In recent years, more and more Christians have been persecuted or 
killed in Ethiopia. Many were displaced from their homes and had to 
leave the land that had belonged to individual families for centuries. It 
can be seen that during the pandemic, Christians were discriminated 
against in the distribution of government aid. Many of them were refu-
sed help. The situation of Christians is also influenced by the growing 

33 Etiopia, https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/swiatowy-
-indeks-przesladowan/opisy-krajow-przesladowan/etiopia, [dostęp dn. 
20.07.2021].
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conflicts between local authorities and local ethnic minorities. This is 
especially true of the Tigray region and southern and eastern Ethiopia. 
Over the past few years, there have been numerous burnings of chur-
ches and farms belonging to various Christian denominations. In the 
first year and a half of Prime Minister Abiy Ahmed Ali’s assumption 
of power in 2018, more than 30 churches were attacked, more than 
half of which were burned to the ground. All this is leading to the rise 
of various kinds of extremism, especially Islamic one. If these acts of 
aggression and terror against churches and believers continue without 
punishment against the perpetrators, Christianity can be reduced to 
a state similar to that of most countries in the region. On the list of 
the Global Index of Persecution, published by Open Doors in 2020, 
Ethiopia ranks 39th (up from previous years) among the 50 countries 
where Christians are persecuted.

Keywords: Ethiopia, religious conflicts, religious persecution, genocide, 
Tigray
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