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Intensywność i charakter prześladowań w Światowym Indeksie
Prześladowań, można poznać zapoznając się z profilem
przygotowanym dla każdego kraju. W ponad 76 krajach rządy,
ekstremistyczne grupy religijne i polityczne i/lub przywódcy
religijni odmawiają chrześcijanom prawa do swobodnego
praktykowania swojej wiary - zarówno prywatnie, publicznie oraz
we wspólnocie. Są oni zniesławiani, nękani, więzieni, bici,
wysiedlani i mordowani za wyznawanie Jezusa Chrystusa.
W ostatnim okresie sprawozdawczym od 1 października 2020 r.
do 30 września 2021 r. liczba chrześcijan zabitych za wiarę
wzrosła z 4 761 do 5 898 chrześcijan. Z 5.898
udokumentowanych przypadków, 4.650 (79% )przypada na
samą Nigerię, a następnie na Pakistan, gdzie zamordowano 620
chrześcijan. W Chinach większość kościołów i budynków została
ponownie zamknięta lub zniszczona. Mowa tu o około 3.000 z
około 5.100 na całym świecie.

Na całym świecie w szybkim tempie prześladowania oraz
dyskryminacja chrześcijan przybierają na sile. Jest to wido-
czne w nowym Światowym Indeksie Prześladowań, który
jest rankingiem 50 krajów, w których chrześcijanie są
prześladowani najmocniej. Prześladowania w tych krajach
zawierają się w przedziałach punktowych od 81-100
punktów i je nazywamy ekstremalnie silnymi, oraz od 61-
80 pkt. O bardzo dużej sile represji wymierzonych w wyz-
nawców Chrystusa. Obecnie prześladowaniom o najwyż-
szym natężeniu poddanych jest 312 milionów z około 737
milionów żyjących tam chrześcijan. W 26 krajach chrześci-
janie cierpią z powodu prześladowań i dyskryminacji w sto-
pniu co najmniej wysokim (41-60 punktów). W związku
z tym ponad 360 milionów chrześcijan na całym świecie
jest narażonych na prześladowania w stopniu od wysokiego
do ekstremalnego.

Zwycięstwo talibów zachęca ekstremistyczne grupy islamskie
w Afryce i Azji do obalania rządów i przejmowania władzy nad
państwami. Ujawnionym chrześcijanom w Afganistanie grozi
śmierć. Dlatego wielu z nich uciekło do krajów sąsiednich,
w których jako chrześcijanie nawróceni z islamu bez
przyznanego statusu uchodźców żyją obecnie w trudnych
warunkach i w wielkim niebezpieczeństwie. Chrześcijańskie
dziewczęta i kobiety są narażone na gwałty lub przymusowe
małżeństwa.
Przez wiele lat chrześcijanie zarówno w Afganistanie, jak
i w Korei Północnej byli poddawani niezwykle silnej presji
we wszystkich badanych sferach życia. Wraz z dojściem
talibów do władzy poziom przemocy wobec chrześcijan,
którzy są uważani za odstępców od islamu, jest obecnie
niezwykle wysoki. Tym samym Afganistan zajmuje pozycję
numer 1 w Światowym Indeksie Prześladowań, podczas gdy
Korea Północna po raz pierwszy od 20 lat spada na pozycję
numer 2, bez żadnej poprawy sytuacji chrześcijan w tym
kraju.

Nowe prawo przeciwko myśli antyreakcyjnej doprowadziło
do ujawnienia kościołów domowych i aresztowania tysięcy
chrześcijan.

Przejęcie Afganistanu przez talibów było świętowane przez
islamskich ekstremistów na całym świecie, na przykład
w sąsiednim Pakistanie (# 8). Powiązania z talibami ma także
indonezyjska organizacja Jemaah Islamiyah (# 28), która
przeprowadziła ataki na Bali w 2002 roku. W Afryce
ugrupowania islamistyczne działają głównie w krajach
o skorumpowanych i słabych rządach i administracjach.
Dla grup islamistycznych jest tylko kwestią czasu, kiedy
zagraniczne siły wspierające walkę z nimi odejdą. Przykładem
tego jest milicja al-Shabaab, która od dziesięciu lat walczy
z rządem Somalii (#3) i jego sojusznikami (wojska Unii
Afrykańskiej). Istnieje tam mały rozproszony "podziemny
Kościół", podobnie jak w Afganistanie.

1. Zwycięstwo talibów daje islamistom impuls do działania
- Afganistan na 1 miejscu ŚIP
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Ataki przeprowadzane są głównie przez pasterzy
z plemienia Fulanów, ale także przez islamistów z Boko
Haram i Prowincji Zachodnioafrykańskiej IS (ISWAP).
Mozambik (# 41) i Kamerun (# 44) są również wśród 10
krajów o najwyższym poziomie przemocy. Islamiści są
aktywni tam i w całym basenie jeziora Czad (Nigeria, Czad,
Kamerun i południowy Niger) oraz w regionie Sahelu
(Mali # 24, Burkina Faso # 32 i zachodni Niger).

Pięć z tych dziewięciu krajów w SSA nie znajdowało się
nawet w Światowym Indeksie Prześladowań w 2014 roku.
(Czad nie jest wymieniony na liście ŚIP 2022, ale jest
uważany za kraj pod obserwacją pod numerem #63).

2. Rośnie zagrożenie dla chrześcĳan na całym świecie, co
prowadzi do masowych przymusowych przesiedleń

Wg (UNHCR), około 84 miliony osób zostało przymusowo
wysiedlonych w 2021 roku, albo w obrębie własnego kraju,
albo - 26 milionów szukało schronienia za granicą. Wielu
z nich to chrześcijanie uciekający przed prześladowaniami:
setki tysięcy osób dotkniętych jest przemocą islamistów
na przykład w Sahelu (np. Burkina Faso, DRK) lub ucieka
przed przymusowym wcieleniem do wojska (Erytrea # 6),
wojną domową (Sudan # 13), represjami państwa
(Iran # 9) i/lub uciskiem rodziny z powodu swojej wiary.
Ogromna większość pozostaje w swoim regionie jako
wewnętrzni uchodźcy. W niektórych częściach Afryki
Subsaharyjskiej (w tym w północno-wschodniej Kenii)
badania wykazały, że ludność chrześcijańska w dużej
mierze zanika.

W ostatnich latach setki kościołów zostało zamkniętych
lub zniszczonych. W Burkina Faso, Mali i Nigrze (# 33)
- w samej Nigerii w bieżącym okresie sprawozdawczym
ubyło ich 470. Jeśli chrześcijanie mieliby powrócić, to
prawdopodobnie znów staliby się obiektem brutalnych
ataków. Po wysiedleniu i ucieczce, są narażeni na
wymuszenia, handel ludźmi, gwałty i uwięzienie. W
innych krajach Afryki Subsaharyjskiej i Azji chrześcijanie
są zmuszeni do opuszczenia swoich domów, szukając
schronienia przed dyskryminacją, presją polityczną
i prawną, ekonomiczną i społeczną. Ciągła migracja
osłabia wspólnoty kościelne. W Syrii (# 15) i Jordanii
(# 39), a także w Iraku (# 14) i Libanie, chrześcijanie
nadal żyją w obozach dla uchodźców.

Informują, że są tam bardzo bezbronni: należeli oni już
do mniejszości w krajach rodzimych i byli dyskryminowani
przez tamtejsze władze, podobnie jak teraz są dyskrymi-
nowani na uchodźctwie (zwłaszcza jeśli nawrócili się
z islamu). Odmawia się im nawet pomocy humanitarnej
i innej pomocy praktycznej. Zdarzyło się to również w
kilku obozach dla uchodźców w Europie. Chrześcijańskie
kobiety donoszą, że doświadczają prześladowań najczęściej
w formie napaści seksualnych. Według badaczy ze
Światowego Indeksu Prześladowań, istnieją doniesienia
o kobietach i dzieciach, które były poddawane mole-
stowaniu, gwałtom, niewolnictwu seksualnemu; zarówno
w obozach, jak i podczas podróży. Ubóstwo i brak
bezpieczeństwa zwiększają ich bezbronność; niektóre
są zmuszane do prostytucji, aby przeżyć. Dlatego wielu
chrześcijańskich uchodźców unika obozów, co oznacza,
że nigdy nie będą zarejestrowani, a tym samym nie
kwalifikują się do otrzymania pomocy żywnościowej,
wsparcia w przypadku traumy i innej pomocy.

Ich dzieci mogą więc nie mieć dostępu do edukacji.
W Mjanmie (#12) konflikt dotyka zamieszkany w więk-
szości przez chrześcijan stan Chin, ale także chrześcijan
w innych częściach kraju (np. w stanach Kaczin, Karen
i Shan). Birmańskie wojsko bombardowało kościoły,
a także zabijało lub aresztowało liderów wspólnot. Według
badań, w bieżącym okresie sprawozdawczym 200 000
chrześcijan zostało wypędzonych z domów, a kolejne
20 000 przesiedlono.

W Afryce Subsaharyjskiej (SSA) nadal obserwujemy
najwyższy poziom przemocy wobec chrześcijan.
W Demokratycznej Republice Konga (DRK / # 40),
Sojusznicze Siły Demokratyczne (ADF) od lat przeprowa-
dzają ataki na chrześcijan sprzymierzając się z Państwem
Islamskim. Kraj ten, wraz z Republiką Środkowoafry-
kańską (# 31) i Nigerią (# 7) - która znów ma najwyższy
wskaźnik. Ten rok po raz kolejny pokazał,
że chrześcijanie i inne mniejszości nie mogą liczyć
na ochronę nigeryjskiego rządu. W atakach na szkoły,
kościoły i całe wioski, a także liderów społeczności.
Chrześcijanie są porywani, ranni lub zabijani
w atakach, a ich mienie niszczone.
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Chińska (# 17) inicjatywa infrastrukturalna "Nowy Jedwabny
Szlak" zawiera również element "technologii cyfrowej". Tak
więc siła ekonomiczna i wpływy Chin wciąż rosną, ale rośnie
też chiński nacjonalizm komunistyczny. Reżim pragnie
osiągnąć stabilność społeczną za pomocą odgórnych
dyrektyw, a nie na przykład poprzez ofiarowanie wolności
wyboru. Przywódcy religijni w Chinach muszą się
dostosować.

Nowe przepisy z maja 2021 roku - nawiązujące do tych
z lutego 2018 i lutego 2020 - wymagają od nich "miłości
do ojczyzny, a także wspierania kierownictwa partii
komunistycznej i systemu socjalistycznego". Będą oni
sprawdzani pod kątem tego, czy ich działalność "zagraża
bezpieczeństwu narodowemu, podważa jedność narodową
i dzieli kraj". Jednocześnie nowe przepisy ograniczają ilość
kontaktów obywateli z obcokrajowcami w kraju.

Coraz bardziej rygorystyczne przepisy rządowe spowodowały,
że wiele treści chrześcijańskich i prawie wszystkie Biblie
zniknęły z sieci. Rząd zezwala na sprzedaż drukowanych
Biblii tylko za pośrednictwem kontrolowanego przez państwo
Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii, po wprowadzeniu
w 2018 r. zakazu kupowania Biblii przez internet. Chińscy
chrześcijanie coraz częściej korzystali więc z aplikacji
biblijnych, które oferowały także dodatkowe materiały
do studiowania i sprawiały, że Słowo Boże było dostępne
w każdym miejscu i o każdej porze.

W międzyczasie zablokowano również aplikacje biblijne
i powiązane z nimi zasoby internetowe. Kilku księgarzy
w różnych miejscach, którzy nadal oferowali literaturę
chrześcijańską, zostało skazanych na kilka lat więzienia.
W krajach obu Ameryk, które również były komunistyczne,
pandemia nadal była wykorzystywana jako pretekst do
monitorowania kościołów i nakładania na nie większych
ograniczeń..

Na Kubie (#37), po masowych protestach w lipcu, katoliccy
i protestanccy liderzy działający na rzecz sprawiedliwości
społecznej zostali aresztowani, torturowani i ukarani
wysokimi grzywnami. W Nikaragui (# 61) i Wenezueli (# 65)
partie rządzące również promowały kampanie oszczerstw
przeciwko biskupom katolickim, unieważniały pozwolenia
na spotkania i zamykały kościoły. Model chiński", ale
połączony z innymi ideologiami lub religiami, był ostatnio
naśladowany w krajach tak różnych jak Sri Lanka (# 52),
Mjanma (#12) i Malezja (# 50), a także w państwach Azji
Środkowej.

W krajach tych zniesiono restrykcje wobec dysydentów
w ramach "Jeden kraj, jeden naród, jedna religia". Hinduski
nacjonalistyczny rząd w Indiach (#10), ze swoją ideologią
Hindutva, propaguje, że Hindusi muszą być również
hinduistami. Chrześcijanie cierpią z powodu bardzo dużej
dyskryminacji ze strony społeczeństwa, które wobec nich
staje się coraz bardziej podejrzliwe. Grupy hinduistyczne
nadal szerzą i stosują przemoc wobec chrześcijan na bardzo
wysokim poziomie i wywierają presję we wszystkich sferach
życia. Rząd Modiego często pozwala sprawcom pozostać
bezkarnymi, co daje dodatkową przestrzeń do podsycania
nienawiści i przemocy wobec chrześcijan. Tam, gdzie
autorytaryzm łączy się z islamem, chrześcijanie bardzo
cierpią.

Brak poczucia bezpieczeństwa w regionie MENA (Bliski
Wschód/Afryka Północna) od czasu Arabskiej Wiosny
w 2011r. wynika również z faktu, że nadal stosowane są
środki dyktatorskie przeciwko Kościołom tradycyjnym i innym
wyznaniom mniejszościowym, a zwłaszcza przeciwko
chrześcijanom nawróconym z islamu. Na przykład rząd Algierii
(# 22) nakazał zamknięcie w tym roku większej liczby
kościołów protestanckich - obecnie zamkniętych jest 16
kościołów.

3. Chiński model ideologicznej i scentralizowanej
kontroli nad religią jest powielany w innych krajach
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4. Autorytarne rządy oraz grupy przestępcze wykorzystują
obostrzenia pandemiczne do wywierania presji na
kościoły.

W Wietnamie (#19), na przykład, podmioty państwowe
i niepaństwowe wykorzystały pandemię do oczerniania
kościołów i wszczęły dochodzenie karne przeciwko jednemu
z nich. Od Afryki Zachodniej po Amerykę Środkową, islamiści
i zorganizowane grupy przestępcze wykorzystały skupienie
uwagi rządów na zwalczaniu pandemii, aby rozszerzyć swoją
władzę i kontrolę terytorialną.

Więcej informacji i szczegółowe profile krajów można znaleźć
na stronie: www.opendors.pl/sip

Open Doors Polska
Skr. poczt.91, 02-783 Warszawa 59
T +48 (22) 250 16 70
E info@opendoors.de · I www.opendoors.pl

Szybka i drakońska reakcja Chin na COVID-19 była dobrze
udokumentowana. Jednak w niektórych regionach, gdzie
ograniczenia nie były już konieczne, wiele z uznanych
przez państwo kościołów Ruchu Potrójnej Autonomii, jak
również kościołów niezarejestrowanych musiało pozostać
zamknięta. Chrześcijanie spotykali się więc w domach
lub w sieci tworząc mniejsze grupy.

Zgodnie z doniesieniami z prowincji Henan i Jiangxi,
wszystkie zatwierdzone przez państwo instytucje religijne
są obecnie wyposażone w kamery monitoringu. Wydaje
się, że działania reżimu podczas pandemii dostarczyły
wystarczających dowodów na to, że inwigilacja za pomocą
technologii cyfrowej działa w tym kraju bardzo dobrze
tworząc tym samym popyt na nią wśród innych rządów
autorytarnych.


