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ŚWIATOWY INDEKS PRZEŚLADOWAŃ 2018
Gdzie chrześcijanie są prześladowani najbardziej

www.opendoors.pl   

W 50 krajach ujętych w Światowym Indeksie Prześladowań żyje około 
4,8 mld osób, w tym ok. 650 mln chrześcijan, z których ponad 200 mln 
jest narażonych na szczególnie silne prześladowania.  
Open Doors zachęca do modlitwy i aktywnego wsparcia chrześcijan 
z tych krajów. 
Więcej informacji znajduje się na: www.opendoors.pl/sip

Ciemnoszary kolor oznacza kraje, które są pod obserwacją Open Doors, ponieważ 
w nich również dochodzi do prześladowań chrześcijan.

 1. Korea Północna
 2. Afganistan
 3. Somalia
 4. Sudan
 5. Pakistan
 6. Erytrea
 7. Libia
 8. Irak
 9. Jemen
 10. Iran

 11. Indie
 12. Arabia Saudyjska
 13.  Malediwy
 14.  Nigeria
 15. Syria
 16. Uzbekistan
 17. Egipt
 18. Wietnam
 19. Turkmenistan
 20. Laos
 21. Jordania
 22. Tadżykistan
 23. Malezja
 24. Myanmar 
 25. Nepal 
26.  Brunei
 27. Katar 
 28. Kazachstan 
 29. Etiopia
 30. Tunezja

 31. Turcja
 32. Kenia
 33. Bhutan
 34. Kuwejt 
35.  Republika  
            Środkowoafrykańska 
 36.       Autonomia Palestyńska
 37. Mali
 38. Indonezja
 39. Meksyk
 40. Zjednoczone Emiraty     
            Arabskie (ZEA) 
 41. Bangladesz 
42.  Algieria
 43. Chiny
 44. Sri Lanka 
 45. Azerbejdżan
 46. Oman
 47. Mauretania
 48. Bahrajn
 49. Kolumbia
 50. Dżibuti
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Metodologia Światowego Indeksu 
Prześladowań (ŚIP)

Cierpienia chrześcijan nie da się 
zamknąć w statystykach. Za liczbami 
stoją miliony osób. Każda z nich posia-
da swoją historię. która często mówi 
o niewyobrażalnym cierpieniu, ale 
także o ogromnej odwadze i sile wiary. 
Właśnie ukazanie indywidualnego wy-
miaru współczesnych prześladowań 
chrześcijan jest celem przedstawionej 
poniżej metodologii badań.

Blisko chrześcijan 
Open Doors działa w ok. 60 krajach, 
w których wolność wyznania i sumienia 
jest ograniczona. Celem tych działań 
jest duchowe i materialne wsparcie 
prześladowanych, dyskryminowanych 
i znajdujących się w trudnej sytuacji 
chrześcijan. Najczęściej udzielanie 
takiej pomocy jest możliwe tylko w nie-
jawny sposób. Dzięki naszym zespo-
łom pracującym na miejscu jesteśmy 
w bliskim kontakcie z prześladowanymi 
chrześcijanami i wspólnotami pozo-
stającymi w ukryciu. Możemy przez to 
lepiej zrozumieć tamtejsze warunki i sy-
tuację prześladowanych chrześcijan 
w ich społeczno-kulturowym i religij-
nym środowisku, a także dostosować 
realizację wszelkich projektów do ich 
potrzeb. 

Jak powstaje ŚIP
ŚIP jest coraz rzetelniejszy dzięki meto-
dologii, którą od lat na bieżąco udosko-
nalamy. Należą do niej między innymi 
ankiety poruszające wiele tematów. 
Wypełniają je niezależni specjaliści na-
leżący do trzech grup: eksperci zespołu 
ŚIP, badacze i specjaliści Open Doors (w 
ścisłym porozumieniu z liderami lokal-
nych Kościołów) oraz eksperci zewnętrz-
ni. Następnie łączy się wypowiedzi 
pochodzące z tych źródeł, dzięki czemu 

można określić pozycję danego państwa 
w ŚIP. Proces tworzenia Indeksu jest 
dodatkowo sprawdzany przy współpracy 
naukowców.

Większa przejrzystość – cele ŚIP
Celem publikacji ŚIP Open Doors jest 
udokumentowanie panującego na 
całym świecie prześladowania chrze-
ścijan w jego rozległej dynamice oraz 
przerażającym wymiarze. Dzięki temu 
można:
1) zwrócić uwagę publiczną na kraje,   
    w których występuje prześladowanie;
2) zmobilizować polityków i media do  
    zaangażowania się;
3) stworzyć podstawę do odpowiedniej    
    pomocy dla prześladowanych chrze 
    ścijan.

ŚIP opisuje tragiczną sytuację wielu 
chrześcijan na tle podzielonego świata, 
przy czym termin „prześladowania” jest 
próbą oddania bardzo złożonej rze-
czywistości. Przy definiowaniu słowa 
„prześladowanie” Open Doors opiera 
się na wytycznych Dzieła Pomocy 
Uchodźcom ONZ. Więcej informacji tu-
taj: www.opendoors.pl/przesladowanie

Przemoc jest najbardziej widoczną 
i najczęściej zgłaszaną, ale bynajmniej 
nie jedyną częścią prześladowania. 
W prawie żadnym innym kraju nie jest to 
wyraźniejsze niż na Malediwach. Mimo 
że nie są obecnie znane brutalne ataki 
na chrześcijan, to kraj ten zajmuje 
13. miejsce w ŚIP. Chociaż w tym 
kraju żyje niewielu chrześcijan, to 
znajdują się oni pod tak ogromną 
presją społeczną ze względu 
na wiarę, że niemal niemożli-
we jest wyrażanie przez nich 
wiary. Podobną sytuację 

można znaleźć w wielu krajach ŚIP, 
która powoduje, że duża liczba chrześci-
jan doświadcza ucisku już od dłuższego 
czasu i we wszystkich dziedzinach 
życia. Patrząc długoterminowo może 
mieć to dużo poważniejsze i bardziej 
wyniszczające skutki dla Kościoła niż 
sporadyczna przemoc. 

Rozpoznawanie przyczyn
Aby zrozumieć sytuację prześladowa-
nych chrześcijan oraz jak najskutecz-
niej im pomóc, intensywnie pracujemy 
nad identyfikowaniem czynników, 
które prowadzą do ich trudnej sytuacji. 
„Islamski ekstremizm” jest najistot-
niejszym z czynników, ale nie jedynym, 
należą do nich również: „komunistyczny 
ucisk”, „religijnie motywowany nacjo-
nalizm” i „paranoja wewnątrz dyktatu-
ry”. W większości państw istnieje kilka 
przyczyn prześladowań, które nierzadko 
zazębiają się i wzajemnie pogłębiają 
skutki swojego działania. 

Formularz ankiety, wyczerpujący opis 
kontekstu badań, szczegóły metodologii 
oraz inne informacje można 
znaleźć na stronie: 
www.opendo-
ors.pl/sip

TO CZEGO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJEMY TO MODLITWA. 
PROSZĘ, MÓDLCIE SIĘ, ABY JEZUS DAŁ NAM SIŁĘ I NADZIEJĘ.
Thabet, Irak 

DODATKOWE KRYTERIA OCENY 
LOS LUDZKI UKRYTY ZA LICZBAMI

1. Życie prywatne:  
Każdy człowiek ma prawo do 
bezpiecznego życia prywatne-

go. W zakresie praw człowieka mowa tu 
o wolności słowa i sumienia. W zakresie 
wolności religijnej o „forum internum”. 
Czy chrześcijanie mogą w swoim 
własnym domu modlić się i studiować 
Pismo Święte? Czy muszą obawiać się 
niezapowiedzianych wizyt i ich konse-
kwencji?

2. Życie rodzinne:  
Każdy człowiek jest członkiem 
jakiejś rodziny. Obok indywi-

dualnej sfery prywatnej właśnie ten 
obszar należy do najbardziej osobi-
stych. Czy państwo lub krewni próbują 
uniemożliwić chrześcijanom praktyko-
wanie ich wiary lub głoszenie jej innym? 
Ta forma prześladowania jest szczegól-
nie trudna dla chrześcijan nawróco-
nych z islamu, ale również dla innych 
konwertytów. 

3. Życie społeczne:  
Każdy człowiek żyje w otocze-
niu pewnej grupy ludzi 

o określonych cechach. W krajach, 
gdzie przynależność do plemienia lub 
grupy etnicznej ma duże znaczenie, 
może ona oznaczać utrudnienia w życiu 
chrześcijan. Czy oni mogą bez przeszkód 
wykonywać codzienne czynności i brać 
udział w życiu społecznym, na przykład 
korzystać z publicznych studni? Czy 
lokalne władze albo wpływowe osoby, 
na przykład duchowi przywódcy, 
wykorzystują wiarę chrześcijan jako 
pretekst, by ich dyskryminować, grozić 
im lub wręcz podburzać przeciwko nim 
resztę społeczności?

§ 4. Życie w państwie:  
Każdy człowiek żyje w jakimś 
kraju. Pod tym kątem poddano 

ocenie rolę rządu centralnego oraz 
władz lokalnych: czy kontrolują one 
życie swoich obywateli? Czy chrześcija-
nie są wolni i mogą swobodnie uczestni-
czyć w społeczeństwie obywatelskim 
i w życiu publicznym? Czy są traktowani 
jako obywatele drugiej kategorii? Czy 
w ustawodawstwie lub wymiarze 
sprawiedliwości dochodzi do ogranicza-
nia wolności wyznania?

5. Życie w Kościele:  
Każdy chrześcijanin jest człon-
kiem Kościoła lub wspólnoty. 

Czy chrześcijanie mają zapewnioną 
wolność praktykowania swojej wiary we 
wspólnocie? Jeśli występują jakieś 
ograniczenia, to jak bardzo są one 
dotkliwe? W debatach na temat praw 
człowieka, gdy mowa jest o przestrzega-
niu wolności wyznania, czynnik wspól-
noty ma szczególnie duże znaczenie.   

Kolejnym, decydującym 
aspektem jest kwestia 
„przemocy fizycznej”. 

Problemy w tym zakresie dotyczą 
wszystkich pięciu wymienionych ob-
szarów, w których dochodzi do ataków 
na chrześcijan w związku z wyznawaną 
przez nich wiarą. Uważnie przyglądając 
się temu aspektowi, tak samo jak innym 
obszarom życia (najwyższa możliwa 
ocena odpowiada 1/6 maksymalnej 
ilości punktów) można uniknąć sytuacji, 
w której pojedyncze, niekiedy spektaku-
larne akty przemocy wykrzywiają ogólny 
obraz, przez co rzeczywisty stopień prze-
śladowań mógłby zostać przedstawiony 
nie do końca zgodnie z prawdą.

PODUSMOWANIE
Światowy Indeks Prześladowań Open 
Doors nie jest tylką statystyką, w której 
prześladowani chrześcijanie są jedynie 
liczbami. Należy zdać sobie sprawę 
z cierpienia każdego z nich i udzielić 
im pociechy i wsparcia. ŚIP ma być 
motywacją w pierwszej kolejności do 
modlitwy za wszystkich prześladowa-
nych chrześcijan, a potem do udzielania 
im pomocy.

“

Życie pryw
atneŻy

ci
e 

pr

ywatne

Życie rodzinneŻy
ci

e r
odzinne

Życie społeczneŻy
cie

 sp
ołeczne

Życie w państwieŻy
cie

 w
 państwie

Życie w KościeleŻy
cie

 w
 Kościele


