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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,

wnosimy projekt uchwały

wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia

działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały

upoważniamy senatora Stanisława Zająca.

(-) Piotr Łukasz Andrzejewski (-) Stanisław Karczewski
(-) Dorota  Arciszewska-Mielewczyk (-) Maciej Klima
(-) Przemysław Błaszczyk (-) Stanisław Kogut
(-) Jerzy Chróścikowski (-) Bronisław Korfanty
(-) Zbigniew Cichoń (-) Norbert Krajczy
(-) Lucjan Cichosz (-) Waldemar Kraska
(-) Władysław Dajczak (-) Władysław Ortyl
(-) Wiesław Dobkowski (-) Bohdan Paszkowski
(-) Jan Dobrzyński (-) Stanisław Piotrowicz
(-) Janina Fetlińska (-) Zdzisław Pupa
(-) Stanisław Gogacz (-) Zbigniew Romaszewski
(-) Tadeusz Gruszka (-) Czesław Ryszka
(-) Henryk Górski (-) Tadeusz Skorupa
(-) Witold Idczak (-) Wojciech Skurkiewicz
(-) Kazimierz Jaworski (-) Grzegorz Wojciechowski
(-) Piotr Kaleta (-) Stanisław Zając



Projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach

§ 1

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu RP o podjęcie zdecydowanych

działań w obronie prześladowanych i mordowanych chrześcijan w Indiach.

Senat uważa, że polski Rząd powinien uczynić wszystko, aby społeczność

międzynarodowa, a przede wszystkim takie gremia, jak Rada Unii Europejskiej czy Organizacji

Narodów Zjednoczonych, użyły wszelkich dostępnych środków, aby nie tylko zakończyć

prześladowania, ale także na przyszłość zagwarantować przestrzeganie w Indiach praw

człowieka i wolności religijnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski”.



UZASADNIENIE

Od wielu miesięcy nie ustają antychrześcijańskie pogromy w Indiach. Hinduscy

ekstremiści zabijają katolików, burzą świątynie, niszczą domy i dobytek chrześcijan. Często

wdzierają się do świątyń podczas nabożeństw i na oczach wiernych profanują ołtarze

i tabernakula. W wielu przypadkach chrześcijanie zostali spaleni żywcem, ginąc męczeńską

śmiercią. Ofiarami ataków bardzo często padają księża i zakonnice, także Misjonarki Miłości

ze zgromadzenia założonego przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty, które posługują w Indiach

najuboższym z ubogich. Policja nie zawsze interweniuje, co dowodzi, że stróżowie prawa

lękają się narazić ekstremistom.

Jak się wydaje, rząd Indii nie potrafi sobie poradzić z tymi tragicznymi wydarzeniami.

Świadczy o tym memorandum Konferencji Episkopatu Indii, w którym biskupi oskarżyli

ekstremistyczne ugrupowania hinduistyczne o zorganizowanie pogromów. Wezwali też władze

do podjęcia stanowczych kroków dla ukrócenia rozruchów i ukarania ich sprawców, w tym

delegalizacji ugrupowań odwołujących się do ideologii nacjonalistyczno-religijnych. Biskupi

zażądali również otoczenia opieką osób poszkodowanych podczas antychrześcijańskich

zamieszek.

Wszystko to dzieje się na oczach demokratycznego świata. Co więcej, znane są

przyczyny tej fali antychrześcijańskich zamieszek, której przewodzi hinduska Partia Ludowa.

To ona opłaca napastników, pozwala na zabijanie, bicie i tortury. Co prawda Departament

Stanu USA zwrócił się do rządu Indii z apelem „o poszanowanie wolności religijnej

i przerwanie spirali przemocy”, jednak jak dotąd żadne z państw – poza rezolucjami – nie

podjęło jakichkolwiek konkretnych kroków dyplomatycznych, które mogłyby wpłynąć na

poprawę losu indyjskich chrześcijan.

Unia Europejska na szczycie w Paryżu podjęła temat prześladowania chrześcijan

w Indiach, ale za słowami nie poszły czyny. Można by sądzić, że ta tragedia nie interesuje też

mediów, które to co dzieje się w Indiach, kwitują kilkoma zdaniami o charakterze

informacyjnym. Gdyby podobne mordy dotyczyły wyznawców islamu czy judaizmu, cały świat

podniósłby ogromne larum. Czy to oznacza, że jest międzynarodowe przyzwolenie na zabijanie

chrześcijan?

Klub senatorów Prawa i Sprawiedliwości wnosząc tę uchwałę, domaga się od Rządu

Rzeczypospolitej bardziej zdecydowanych działań, aby ustały te tragiczne prześladowania

chrześcijan. Nikt nie powinien pozostać obojętny wobec fali prześladowań naszych braci

w wierze. Należy znaleźć odpowiednią formę protestu, jakiś rodzaj interwencji

dyplomatycznej, aby z jednej strony zatrzymać spiralę zbrodni i przywrócić nadzieję



prześladowanym chrześcijanom, a z drugiej – uwrażliwić opinię w kraju i na świecie na sprawy

poszanowania wolności religijnej, która należy do podstawowych praw człowieka.
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