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WSTĘP
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Naszym celem
jest
zapewnienie, że wolność i prawa
obywateli krajów Europy są
gwarantowane i odpowiednio chronione.
W ostatnim czasie miejsca publiczne w
całej Europie, a w szczególności miejsca
kultu i inne miejsca związane ze wspólnotami wyznaniowymi, takie jak muzea czy
szkoły, stanęły w obliczu rosnącego zagrożenia terrorystycznego. Zagrożenie to
dotyczy wszystkich wyznań, co widać na
przykładzie ataku na rzymskokatolicką
bazylikę Notre-Dame w Nicei we Francji
w październiku 2020 r., ataku na synagogę w Halle w Niemczech rok wcześniej
oraz niedawnych ataków na meczety w
wielu państwach członkowskich.
Chociaż odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa przede
wszystkim na krajowych organach porządku publicznego, UE odgrywa w tym
aspekcie coraz ważniejszą rolę. Istnieje
wyraźna potrzeba połączenia sił i współpracy w całej Europie i między różnymi
zainteresowanymi stronami. Zawarto to w
strategii UE na rzecz unii bezpieczeństwa
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i programie EU w zakresie zwalczania terroryzmu. Aby zacieśnić tę współpracę i
wzmocnić ochronę miejsc kultu, Komisja
Europejska opublikowała zaproszenie
do składania wniosków projektowych w
2020 r. z budżetem w wysokości 20 mln
EUR. Jednym z kluczowych priorytetów
jest zwiększenie współpracy między
wspólnotami wyznaniowymi i organami
porządku publicznego. Projekt SASCE,
finansowany przez Policję z Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, ma
na celu realizację tego priorytetu. Po raz
pierwszy cztery główne wspólnoty wyznaniowe współpracują ze sobą na rzecz
lepszej ochrony wiernych, stosując szereg narzędzi, które w konkretny sposób
przyczynią się do realizacji tego celu.
Niniejszy poradnik to ważny krok w kierunku ochrony miejsc kultu, a tym samym
ochrony wolności wyznania w Europie.
Laurent Muschel
Dyrektor
ds.
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
DG Home – Komisja Europejska
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PRZEDMOWA

PORADNIK PRAKTYCZNY DLA ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Rok 2020 był rokiem społecznych niepokojów i głębokiej polaryzacji na całym
świecie. Znaczące nasilenie się ekstremizmu i rozpowszechnienie się teorii spiskowych wywarły głęboki wpływ na wspólnoty wyznaniowe. Pandemia stworzyła
warunki społeczne, idealne do wzrostu
przejawów rasizmu i ekstremizmu. Ekstremizm, przestępstwa z nienawiści i terroryzm są coraz większym wyzwaniem
dla wspólnot wyznaniowych i całego
społeczeństwa. Chociaż w minionym roku
nie odnotowano w Europie zamachów na
dużą skalę, odnotowano serię mniejszych
incydentów: ataki z użyciem noża w Wielkiej Brytanii, taranowanie samochodem
we Francji oraz strzelaninę w Hanau w
Niemczech w lutym 2020 r. Każdy taki atak
wyraźnie przypomina nam, że terroryzmem zagrożone są przede wszystkim tzw.
miękkie i wrażliwych cele, niezależnie od
wyznania. Jak mogliśmy zaobserwować w
przypadku ataku na synagogę w Halle w
dniu 9 października 2019 r., gdy sprawca
zdał sobie sprawę, że nie uda mu się zabić
żydów, próbował zabić muzułmanów
w pobliskiej restauracji. Solidarność i
współpraca między wspólnotami wyznaniowymi jest niezbędna, bo atak na jedną
wspólnotę to tak naprawdę zamach na nie
wszystkie.
Organy porządku publicznego zawsze
odgrywały kluczową rolę w ochronie
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społeczności, a zwłaszcza wspólnot wyznaniowych. Wielu ataków udało się uniknąć dzięki ich wielkim wysiłkom, zaangażowaniu i poświęceniu. Dalszy rozwój
dialogu między organami porządku publicznego a wspólnotami wyznaniowymi
jest dziś priorytetem, zwłaszcza w obliczu
eskalacji przestępstw z nienawiści. Niniejszy poradnik ma na celu dostarczenie
przedstawicielom organów porządku publicznego, społeczeństwu obywatelskiemu
i innym agencjom wiedzy i narzędzi w celu
zrozumienia wrażliwości kulturowej i zastosowania tej wiedzy w codziennej pracy.
Ten poradnik ma na celu zwiększenie
świadomości bezpieczeństwa, zaufania
i współpracy między społeczeństwem
obywatelskim a władzami oraz otwarcie
skutecznych kanałów komunikacji między
przywódcami wspólnot a państwowymi
organami porządku publicznego.
Dziękujemy za wszelką pomoc i gorąco
zachęcamy
przedstawicieli
organów
porządku publicznego do poszerzania swojej wiedzy dzięki lekturze tego
poradnika. Zapraszamy do łączenia
sił z przywódcami wspólnot w walce z
przestępstwami z nienawiści i dyskryminacją, zapewniając bezpieczeństwo grupom i wspólnotom wyznaniowym w całej
Europie.

Dr Jørgen Skov
Sørensen

Ron Eichhorn

Iman Atta

Ophir Revach

Sekretarz generalny
Konferencji Kościołów
Europejskich

Przewodniczący
Europejskiej Unii
Buddyjskiej

Dyrektor
Faith Matters

Dyrektor generalny
SACC by EJC
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GŁÓW N E N U RTY
Buddyzm rozprzestrzenił się na rozległych obszarach Azji, ewoluując w
różnych kierunkach, często asymilując
wartości lokalnych kultur, jeśli tylko nie
były one sprzeczne z podstawowymi
naukami Buddy. Niektóre z nich znane są
jako „Cztery Pieczęcie Dharmy”, cztery
fundamentalne odkrycia, których Budda
dokonał w procesie swojego Oświecenia
pod Drzewem Bodhi i które są kluczowe
dla nauczania większości szkół buddyjskich, chociaż ich interpretacja, sformułowanie i akcenty mogą się różnić:

W ST Ę P
Początki buddyzmu sięgają Buddy, który urodził się ponad 2550 lat temu
na pograniczu Indii i Nepalu. „Budda” oznacza „ten, który nie śpi”, w sensie
„obudzenia się” w Rzeczywistości. Nauka przekazana przez Buddę mówi
o ścieżce duchowego rozwoju stopniowo prowadzącej do prawdziwej wolności: rozwoju głębokiego spokoju i nieograniczonego współczucia oraz
wglądu w prawdziwą naturę umysłu.
Ponieważ buddyzm nie obejmuje kultu boga stwórcy, nie jest to religia w
rozumieniu zachodnim. Buddyzm ma cechy charakterystyczne dla religii, filozofii i nauki, ale nie można go sprowadzić tylko do jednej z tych dziedzin
wiedzy.
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•

Wszystkie złożone rzeczy są
nietrwałe.

•

Żadne emocje są nie dają
zadowolenia.

•

Wszelkie
zjawiska
są
pozbawione
własnego
istnienia.

•

Nirwana jest
spokojem.

prawdziwym

Buddyści wszystkich tradycji znajdują schronienie w tzw. Trzech Skarbach.
Pierwszym z nich jest Budda, który może
być rozumiany jako Budda historyczny,
ale także jako zasada przebudzenia,
oświecenia, natury Buddy, która jest
właściwa wszystkim czującym istotom.
Drugi to Dharma, nauka przekazana przez
Buddę, ale także droga prowadząca do
stanu Buddy. Trzeci to Sangha, wspólnota wyświęconych mnichów i mniszek,
ale także i tych, którzy kroczą tą drogą

i towarzyszą wszystkim tym, którzy chcą
osiągnąć stan Buddy.
Obecnie najczęściej stosowana klasyfikacja dzieli większość istniejących tradycji
na trzy główne nurty: therawada, mahajana i wadżrajana. Tradycje te odpowiadają naukom przekazanym przez Buddę
za jego życia, określanych jako pierwszy,
drugi i trzeci obrót Koła Dharmy.
Therawada, Doktryna Starszych, opiera
się na fundamentalnej nauce Buddy,
która polega na powstrzymywaniu się
od wszelkiego zła, gromadzeniu wszystkiego, co dobre i oczyszczaniu umysłu.
To dążenie jest wspólne dla wszystkich
szkół buddyzmu i można je osiągnąć poprzez szkolenie w zakresie etycznego
postępowania, medytacji i wewnętrznej
mądrości. Rozwój w therawadzie wymaga życia w regule zakonnej i podążania
Szlachetną Ośmioraką Ścieżką (Słuszny pogląd, Słuszne myślenie, Słuszne
słowo, Słuszne czyn, Słuszne zarobkowanie, Słuszne dążenie, Słuszne skupienie, Słuszna medytacja). Buddyzm
Therawada jest dziś obecny głównie na
Sri Lance, w Birmie, Laosie, Kambodży,
Tajlandii i Wietnamie Południowym.
Mahajana oznacza „Wielki Wóz”, ponieważ promuje ideał bodhisattwy, istoty,
która ślubuje opóźniać swoje oświecenie, dopóki wszystkie czujące istoty
nie osiągną stanu Buddy. Praktykując
wielkoduszność, etyczne zachowanie,
cierpliwość, pracowitość, medytacyjną
koncentrację i mądrość, możliwe jest
urzeczywistnienie istoty umysłu, którą
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jest natura Buddy, nierozłączność mądroś- BUD DYZM W E U ROPIE
ci i nieograniczonego współczucia. Do
Wzajemne wpływy między buddyzmem
mahajany zalicza się Szkołę Czystej Krainy
a kulturą europejską sięgają podboju
oraz buddyzm chan/zen w Chinach, Jastarożytnego Imperium Perskiego przez
ponii, Korei i Północnym Wietnamie.
Aleksandra Wielkiego. Powstałe w wyniku tego greckie królestwo Gandhara
Wadżrajana, „Diamentowa Droga”, opibyło początkiem bardziej intensywnej i
era się na filozofii i praktyce therawady i
trwałej interakcji między buddyzmem a
mahajany, ale aby osiągnąć oświecenie,
hellenizmem, która trwała około siedwykorzystuje również mantry, wizualizacje
miu wieków.
i praktyki jogi. Celem jest przekształcenie
pięciu przeszkadzających emocji, takich
Ojciec Kościoła z II wieku, Klemens z
jak duma ego, gniew, zazdrość, chciwość i
Aleksandrii, na swojej liście starożytnych
zamęt w pięć odpowiadających im mądrośfilozofii, które wpłynęły na filozofię grecci, które są ich prawdziwą esencją. Wadżraką, wymienia buddyjskich mnichów z
janę, zwaną także tantrajaną, opracowano
grecko-indyjskiego królestwa Baktrii. W
na wielkich buddyjskich uczelniach w Inzwiązku z narodzinami chrześcijaństwa
diach Północnych, po czym przekaz ten
w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku oraz
między VIII a XIII wiekiem dotarł do Tybetu,
w wyniku islamskich podbojów Persji i
Nepalu, Mongolii i Bhutanu. Odnaleźć go
Indii w VII wieku związki z buddyzmem,
też można w Republice Kałmucji w Rosji
które istniały w starożytnym świecie,
oraz tradycji Shingon w Japonii.
zostały w dużej mierze utracone.

Od lat 60. XX wieku, wraz z pojawieniem się w Europie buddyzmu zen i
przybyciem licznej rzeszy tybetańskich lamów uciekających z Tybetu po
chińskiej inwazji w 1959 roku, a także
nauczycieli medytacji Vipassana, europejski Buddyzm szybko się rozwija. Na
przykład w latach 1970–2000 liczba organizacji buddyjskich w Wielkiej Brytanii
wzrosła z 74 do 400, a w Niemczech z
40 do 500.
Od tego czasu liczba wyznawców
Buddyzmu w Europie stale rośnie, podobnie jak ma to miejsce w Ameryce
Północnej i Południowej, Australii i
Afryce. Biorąc pod uwagę dostępne
dane, zakładamy, że obecnie w Europie
znacznie ponad 4 miliony osób uważa
się za buddystów.

Chociaż obecność buddyzmu w Europie
jest wyraźnie ugruntowana od lat 60. XX
wieku, jego korzenie sięgają znacznie
dalej i można je prześledzić od końca
XIX wieku, kiedy w Wielkiej Brytanii
powstało Towarzystwo Tekstu Palijskiego, oraz z początkiem XX wieku, wraz z
utworzeniem pierwszych Narodowych
Związków Buddyjskich i pierwszych
klasztorów therawady. Pierwszy Europejski Kongres Buddyjski odbył się w Berlinie w 1933 roku.
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TRADYCJE BUDDYJSKIE
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Ś WI ĄT YNI A
Większość tradycji buddyjskich
przekazywanych na przestrzeni
wieków w wielu krajach i kulturach
Azji jest obecnie obecna w Europie.
Tradycje te odzwierciedlają bogatą
różnorodność dziedzictwa kulturowego, duchowego i filozoficznego, jakie Budda pozostawił ponad
500 milionom praktykującym dziś
buddystom na całym świecie. We
wszystkich tych tradycjach świątynia jest miejscem, w którym regularnie gromadzą się mnisi, mniszki
i osoby świeckie, aby medytować,
recytować dobroczynne modlitwy,
odprawiać rytuały i ceremonie, otrzymywać nauki i przekazy, uczestniczyć w seminariach, przyjmować
święcenia i przystępować do inicjacji.
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Świątynie buddyjskie różnią się
znacznie w zależności od tradycji.
Japońskie i koreańskie świątynie
zen charakteryzują się prostym
stylem, a dekoracje – jeśli w ogóle
są obecne – stanowią marginalny
dodatek, podczas gdy świątynie i
klasztory tybetańskie, mongolskie,
bhutańskie i chińskie są bardzo
kolorowe i bogato zdobione rzeźbami, obrazami i haftami. Świątynie
therawada także wyróżniają się
własnym stylem bazującym na lokalnej kulturze lub sztuce, w zależności od tego, czy znajdują się
w Tajlandii, Sri Lance, Birmie, Kambodży czy Laosie. Ośrodki europejskie najczęściej powielają elementy
kulturowe swoich szkół, ale można
to głównie zauważyć w adaptacji wystroju wnętrz, zwłaszcza jeśli
dotyczy to świątyń w środowisku
miejskim, gdzie są najczęściej obecne.

W krajach azjatyckich świątynie często
stanowią część klasztoru i są używane
na co dzień przez mieszkających tam
mnichów lub mniszki, a osoby świeckie
zazwyczaj odwiedzają świątynię tylko od
czasu do czasu, aby się modlić lub składać
ofiary mnichom i mniszkom, lub przy specjalnych okazjach. Sytuacja w Europie jest
nieco inna. Nie jest łatwo być mnichem
lub mniszką w społeczeństwie europejskim, między innymi dlatego, że na Zachodzie nie ma tradycji składania ofiar lub
żywienia zakonników, jak to ma miejsce
w krajach buddyjskich. Chodzenie po
mieście z ogoloną głową i w czerwonych,
żółtych, szarych lub czarnych szatach
może potencjalnie wywoływać wrogość.
W Europie żyje wielu wyświęconych mnichów i mniszek, ale większości z nich
udaje się dotrzymać ślubów, żyjąc we

wspólnotach klasztornych. Świątynie w
miastach mogą zwykle pomieścić od 15
do 150 praktykujących, którzy podczas
sesji przeważnie siedzą na poduszkach.
Jest też kilka krzeseł dla osób starszych.
Wiejskie centra mogą pomieścić kilkaset
osób, w zależności od wielkości obiektu.
Kiedy do Europy przyjeżdżają słynni mistrzowie, wynajmuje się sale, by umożliwić
udział w wykładach tysiącom chętnych
osób. Kiedy kontynent odwiedza Dalajlama, nietrudno zapełnić hale przewidziane dla ponad 20 000 uczestników.
Jest to również problematyczne z punktu
widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy
tacy mistrzowie są politycznie narażeni.
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G ŁÓW N E Ś WI Ę TA
W przeciwieństwie do religii abrahamowych, buddyzm nie ma odrębnego dnia tygodnia na praktykę duchową. Księżyc w nowiu to początek miesiąca księżycowego.
Według niektórych tradycji Budda urodził się podczas pełni księżyca, ale w innych
tradycjach mowa jest o kwadrach, a w jeszcze innych o nowiu. Tak samo jest z jego
wyrzeczeniem, jego Oświeceniem, wygłoszeniem pierwszego kazania, przejściem w
Nirwanę i z wieloma innymi ważnymi wydarzeniami w jego życiu, które miały miejsce
w okresie pełni lub w czasie nowiu. W minionych latach w wielu krajach buddyjskich
ogłaszano dni pełni i nowiu dniami świątecznymi, a wierni byli zachęcani do poświęcania czasu na rozwój duchowy. Dopiero w okresie kolonialnym święta zamieniono na
niedziele. W związku z tym niektóre kraje buddyjskie próbują teraz przywrócić dawny
księżycowy system świąt.

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI

PORADNIK PRAKTYCZNY DLA ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej uznaje religie i systemy filozoficzne zgodnie z własnymi ustaleniami; różne są też zasady współpracy.
W niektórych krajach buddyzm jest akceptowany z uwagi na wolność wyznania, podczas gdy w innych wymagane jest spełnienie szeregu warunków
i przejście procedury ustawodawczej, by kult został uznany i mógł korzystać
z dotacji i innych przywilejów, takich jak nauczanie buddyzmu w szkołach.
Od czasu ataków terrorystycznych Państwa Islamskiego w 2015 r. w kilku
krajach europejskich Narodowe Związki Buddyjskie biorą udział w konsultacjach rządowych obok głównych religii, tak jak ma to miejsce we Francji, gdzie organizacje religijne nie otrzymują pomocy finansowej. Od 2015
roku w Belgii funkcjonuje oficjalna grupa robocza z udziałem wszystkich
uznanych religii oraz wolnomyślicieli – dwa razy w roku grupa spotyka się z
przedstawicielami władz, raz z premierem i raz z ministrem sprawiedliwości. Buddyzm znajduje się obecnie w końcowej fazie procesu oficjalnego
uznania przez władze i przedstawiciele tego wyznania będą brać udział
w spotkaniach od 2021 roku. Belgijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych razem z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęły kontrolę procedur
zabezpieczania miejsc kultu, niezależnie od wyznania. Jedna z głównych
świątyń buddyjskich została skontrolowana w 2020 roku i sformułowano
szereg zaleceń dotyczących systemów alarmowych, nadzoru wideo, procedur zapobiegawczych, ewakuacji, planów działania na wypadek ataków terrorystycznych, obecności podejrzanych obiektów, uzbrojonych osób itp. Niektóre z zalecanych działań zostaną sfinansowane ze środków publicznych.

W Buddyzmie jest wiele specjalnych dni, w zależności od różnych tradycji, upamiętniających wydarzenia historyczne lub mistrzów buddyjskich według szkół. Najważniejszym dniem dla buddystów na całym świecie jest święto Vesak, które upamiętnia
narodziny Buddy, jego oświecenie pod drzewem Bodhi i jego odejście. Święto to jest
obchodzone w majowy dzień pełni księżyca, ale nie we wszystkich krajach tego samego dnia. Zgodnie z niektórymi tradycjami odbywa się ono w czasie półksiężyca, a
nawet podczas pełni. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła, że Vesak przypada 26 maja 2021 r., 15 maja 2022 r., 4 maja 2023 r., 22 maja 2024 r. i 12 maja 2025 r.
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W europejskiej opinii publicznej buddyzm
jest ogólnie uważany za filozofię pokojową i tolerancyjną. Nie odnotowano żadnych sformalizowanych ruchów
antybuddyjskich, w przeciwieństwie
do organizacji antysemickich i antymuzułmańskich. Brak jest jakichkolwiek
udokumentowanych teorii spiskowych
dotyczących buddyzmu, a religia ta nie
jest postrzegana jako zagrożenie dla
fundamentów społeczeństwa zachodniego. Jednak w ostatnich czasach, z
powodu rosnącej liczby przejawów rasizmu antychińskiego i antyazjatyckiego,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych,
buddyści i ich świątynie stały się celem
dla ekstremistów. Pandemia Covid-19,
nazwana nawet przez amerykańskiego
prezydenta „chińskim wirusem”, nasiliła
tę tendencję, która stopniowo przenika
także do Europy, gdzie duże grupy mniejszości azjatyckich osiedliły się w drugiej
połowie XX wieku.
W Stanach Zjednoczonych przodkowie
chińskich imigrantów już w latach 50. XIX
wieku musieli mierzyć się z wykluczeniem
i przemocą, a ich buddyjskie i taoistyczne
świątynie niekiedy bezczeszczono i podpalano. Jednak zjawisku temu było bliżej
do klasycznego rasizmu niż do przejawów antybuddyzmu. Innym czynnikiem
była wojna z Japonią w latach 40., kiedy
to Amerykanie pochodzenia japońskiego byli umieszczani w obozach koncentracyjnych, ich duchowni sklasyfikowani
jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a ich buddyjska wiara była
postrzegana jako nieamerykańska. Kiedy
w latach 70. do USA zaczęli napływać
mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej, wśród nich wielu uciekinierów
przed amerykańską agresją militarną,
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powiedziano im, że ich kultura i tradycje
buddyjskie nie pasują do tradycji amerykańskiej. Amerykanie pochodzenia azjatyckiego doświadczają teraz kolejnej fali
religijnej bigoterii i negatywnych działań
na tle rasowym. W ciągu ostatniego roku
zaobserwowano gwałtowny wzrost brutalnych ataków. W strzelaninach 16 marca
2021 r. w Atlancie zginęło osiem osób,
wśród nich sześć kobiet pochodzenia
azjatyckiego, w tym 63-letnia buddystka
Yong Ae Yue. Jej śmierć stanowiła tragiczny finał po miesiącach nieustannych
rasistowskich drwin i aktów przemocy
wobec Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, w tym bezsensownej napaści
na 84-letniego Vicha Ratanapakdee w
San Francisco. Jego córka, którą w minionym roku dwukrotnie przesłuchiwano
i radzono jej wracać do Azji, ponieważ
„Azjaci wywołali koronawirusa”, opisała
swojego ojca jako pobożnego tajskiego
buddystę. W listopadzie 2020 r. zdewastowano sześć wietnamsko-amerykańskich świątyń na obszarze zwanym „Little
Saigon” w hrabstwie Orange w Kalifornii.
15 kamiennych posągów Buddy i Bodhisattwy, strzegących wejścia do świątyni
Huong Tich, zostało zdewastowanych
przy użyciu czarnej farby. Na plecach
jednego z posągów od góry do dołu
umieszczono napis „Jezus”. 2 marca
2021 r. zwandalizowana została świątynia buddyjska Higashi Honganji w „Little Tokyo” w Los Angeles: wybito szyby,
potłuczono latarnie i podpalono cały obiekt.
Sytuacja w Europie nie jest nieco
lepsza, ale zaczyna się pogarszać. W
Niemczech, pod nazistowskim reżimem,
Chińczycy byli wydalani lub deportowani
do obozów koncentracyjnych i obozów
- 19 -

PORADNIK PRAKTYCZNY DLA ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO

pracy przymusowej. Jednak największe
przejawy antyazjatyckiego rasizmu odnotowano w ciągu dziesięciu lat od
chwili zjednoczenia Niemiec. Celem
napaści byli głównie migranci z Wietnamu, którzy początkowo przybywali do
Niemiec Wschodnich w ramach programu sprowadzania robotników z innych
reżimów komunistycznych. Prawie 60
000 pracowników kontraktowych z tego
kraju w Azji Południowo-Wschodniej mieszkało w Niemczech Wschodnich, kiedy
to w 1989 roku upadł mur berliński. Dwa
lata później neonaziści zaatakowali wietnamskich kupców w Hoyerswerdzie w
Saksonii. Tłumnie zebrali się też przed
schroniskiem dla migrantów i obrzucali
mieszkańców inwektywami. Najgorsze
zamieszki antyimigranckie miały miejsce
w Rostocku-Lichtenhagen w 1992 roku,
kiedy około 2000 prawicowych ekstremistów zaatakowało i podłożyło bomby
zapalające w bloku mieszkalnym przeznaczonym dla wietnamskich pracowników kontraktowych. Tysiące gapiów
z zapałem oklaskiwało ekstremistów,
podczas gdy policja zrobiła niewiele, by
powstrzymać ataki.
Do Francji elity indochińskie zaczęły
przybywać pod koniec XIX wieku, podobnie jak chińscy przedsiębiorcy z
prowincji Wenzhou, regionu znanego z
handlu drogocennymi kamieniami, takimi
jak jadeit. Dziś Azjaci przybywają głównie z Chin, z dawnych francuskich kolonii Kambodży, Laosu i Wietnamu, oraz z
Japonii i Korei. Społeczność azjatycka
we Francji skupia się w konkretnych rejonach, a około 90% mieszka w Paryżu i
na przedmieściach, szczególnie w części
północno-wschodniej. Kolejne wspólnoty
zamieszkują w Lyonie i Marsylii. Rasizm
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wobec osób pochodzenia azjatyckiego
opiera się na rasistowskich stereotypach,
które wyrażają się w tzw. mikroagresji w
życiu codziennym. Wśród szkodliwych
stereotypów znajduje się przekonanie o
związkach z mafią i nadmiernej seksualizacji azjatyckich kobiet. Obecny kryzys
zdrowotny uwypuklił i przywołał mity o
złej higienie, nawykach żywieniowych i
oskarżenia o spiskowanie.
Prześladowania mniejszości Rohingja
przez birmańskie wojsko i nacjonalistyczna, antymuzułmańska postawa ze strony
mnichów buddyjskich manipulowanych
przez armię w Birmie spotkały się z potępieniem międzynarodowej opinii publicznej, a zwłaszcza świata muzułmańskiego,
co znalazło oddźwięk w krajach europejskich. Ta sprzeczna z buddyzmem postawa była również bardzo krytykowana
w świecie buddyjskim, w tym przez hierarchów tej religii w Birmie. Europejska
Unia Buddyjska napisała list otwarty do
naczelnego generała armii birmańskiej,
w którym potępia nie tylko wojskowy zamach stanu z 1 lutego 2021 r., ale także
traktowanie Rohingjów. Autorzy listu
proszą, by otaczać szacunkiem wszystkie mniejszości etniczne: muzułmanów,
buddystów, hinduistów, chrześcijan,
sikhów i wyznawców wszelkich innych
religii lub filozofii, umożliwiając im egzystencję zgodnie z ich zasadami i na warunkach pełnego obywatelstwa. Ten list
otwarty został przekazany przez EUB
przewodniczącym instytucji europejskich
i innym władzom unijnym, a także przez
krajowe związki buddyjskie rządom
poszczególnych krajów.

P RZ Y K Ł A DY P RZ E STĘ P STW A N TY B U D DYSTYC Z N YC H
11 września 2010 r. została podpalona powstająca buddyjska świątynia w Turku w Finlandii. Według pracowników służb ratunkowych, ściany i strop budynku uległy spaleniu, a tylko dzięki szybkim działaniom udało się zapobiec dalszym zniszczeniom.
To nie pierwszy raz, kiedy świątynia Wietnamskiej Wspólnoty Buddyjskiej w Finlandii
została zdewastowana. Ari Vuokko, wiceprezes organizacji, oświadczył, że skłania się
w ku przypuszczeniu, iż głównym powodem tego zamachu była nienawiść. Rodziny
buddyjskie są od pewnego czasu celem licznych ataków, zaś ten nowy akt wandalizmu wywołał strach wśród społeczności. Zaledwie tydzień przed tym wydarzeniem
miała miejsce próba zniszczenia ołtarza, podpalenia niektórych ksiąg i spalenia tkanin, które były rozwieszone do wyschnięcia na zewnątrz świątyni.
W 2018 roku w Szwecji nieznani sprawcy zbezcześcili posąg Buddy, zrzucając go z
ołtarza przed wejściem do Stockholm Buddhist Vihara, lankijskiej świątyni usytuowanej na granicach sztokholmskiego przedmieścia, Jakobsberg/Järfälla. Zdarzyło się
to dwukrotnie w czasie kryzysu mniejszości Rohingya w Birmie. W świątyni mieszkał mnich birmański wraz z kilkoma mnichami ze Sri Lanki. Mnisi zostali ostrzeżeni
przez zaprzyjaźnionych młodych imigrantów, że może dojść do agresywnych działań.
Zdarzało się też, że na pobliskich ulicach mnisi spotykali się z agresywnymi postawami ze strony grupy młodych imigrantów, ale ich kolegom zwykle udawało się ich uspokoić. Także świeccy członkowie wspólnoty Vihara spotykali się z mową nienawiści.
W 2011 roku okna świątyni wietnamskiej znajdującej się w Bjuv, małym miasteczku na
południu Szwecji, zostały kilkakrotnie zniszczone kamieniami rzucanymi prawdopodobnie przez młodzież. W obu wspomnianych zdarzeniach zgłaszano sprawę lokalnej
policji, ale nie przeprowadzono dalszych dochodzeń. Szwedzka Wspólnota Buddyjska
podniosła te kwestie na spotkaniu z komendantem policji ds. lokalnego dialogu, zorganizowanym przez Szwedzką Agencję Wspierania Wspólnot Wiary.
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W STĘ P
Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną opartą na naukach, życiu i osobie Jezusa Chrystusa. Słowo „chrześcijanie”
oznacza wyznawców Chrystusa. Na ogół wyznają Jezusa z
Nazaretu jako Chrystusa (Mesjasza), Boga i Zbawiciela Świata. Większość chrześcijan wierzy w Boga w Trójcy Jedynego
(Trójcę Świętą): Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Dziś ponad jedna trzecia ludności świata to chrześcijanie (ok.
2,4 miliarda). Chociaż wspólnoty chrześcijańskie na całym
świecie opierają się na różnych formach organizacji, to specyficznie chrześcijańską instytucją jest Kościół, zaś jego najważniejszym symbolem jest krzyż. Tekstem normatywnym
dla wszystkich chrześcijan jest Biblia (Pismo Święte).
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1 . W SC H O D N IE KO ŚC IO ŁY P RAWO SŁ AW N E ( W )
Cerkiew prawosławna (ok. 250 mln wiernych) jest wspólnotą samorządnych, Kościołów
siostrzanych, które łączy ta sama wiara, życie sakramentalne, struktura i dyscyplina
kanoniczna. Każdym kościołem rządzi synod (rada), któremu przewodniczy biskup
prymas, który może być patriarchą, arcybiskupem lub metropolitą. Duchowieństwo
opiera się na trzystopniowej strukturze święceń kapłańskich. Kapłani i diakoni mogą
zawierać małżeństwa lub pozostawać w celibacie, podczas gdy biskupi zawsze żyją
w celibacie. Tylko mężczyźni mogą zostać wyświęceni. Klasztory, kierując się tymi
samymi zasadami dyscypliny, odgrywają fundamentalną rolę w życiu duchowym wiernych: często są popularnym celem pielgrzymek i miejscem uroczystości religijnych.

2. KO ŚC IÓ Ł RZ Y M SKO K ATO L IC K I ( K )
Największy Kościół na świecie (ok. 1,3 mld wiernych).
Głową Kościoła jest Papież, biskup Rzymu i suweren Państwa Watykańskiego. Jest
to Kościół Apostolski w tradycji i sukcesji Apostołów Chrystusa. Wewnętrzny system praw i zasad, które organizują i rządzą życiem Kościoła, nazywa się „prawem
kanonicznym”. Duchowieństwo dzieli się na trzy poziomy: biskup – odpowiedzialny
za jednostkę terytorialną zwaną „diecezją” lub „eparchią”, kapłan – odpowiedzialny
za lokalną wspólnotę lub parafię, oraz diakon – który pomaga biskupom i kapłanom
w ich posłudze. Kapłaństwo jest zarezerwowane dla mężczyzn żyjących w celibacie.
Biskupi kraju lub regionu są członkami krajowej lub regionalnej Konferencji Episkopatu. Ważne miejsce zajmuje życie monastyczne, związane z tymi, którzy postanowili
poświęcić się Bogu we wspólnotach odosobnionych od życia doczesnego. Zakony,
wspólnoty religijne i klasztory przestrzegają własnych reguł.

3 . KO ŚC IO ŁY P ROTE STA N C K IE ( P )
Obejmują bardzo różnorodne wyznania, w tym te historyczne, które swoje początki
biorą z XVI-wiecznej reformacji: luteranizm, kalwinizm, anabaptyzm, baptyzm, metodyzm, czy też nowsze: ewangelikalizm, ruch zielonoświątkowy itp. Ta eklezjalna różnorodność przekłada się na bardzo różne nurty teologiczne, od liberalnych po konserwatywne. Obecnie na całym świecie jest ponad 800 milionów protestantów. Ogólnie
rzecz biorąc, liturgia jest bardziej uproszczona niż w tradycji prawosławnej czy katolickiej i zawiera mniej rytuałów religijnych. Ci, którzy przewodniczą nabożeństwom,
nazywani są „ministrami” lub „pastorami” i mogą wchodzić w związki małżeńskie. Od
połowy XX wieku kobiety mogą być przyjmowane do grona duchownych.
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4 . KO Ś CI Ó Ł A NGLI K A ŃSK I (A )

C H RZ E ŚC IJA Ń STWO W E U RO P IE

Anglikanizm tworzą Kościół Anglii oraz światowa Wspólnota Anglikańska. Powstał
podczas angielskiej reformacji w XVI wieku, kiedy król Henryk VIII odrzucił autorytet
papieża rzymskokatolickiego i ustanowił niezależny kościół w Anglii. Kościoły anglikańskie – co jest wyjątkowe – są zarówno katolickie, jak i reformowane / protestanckie.

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie w Europie zostały założone przez uczniów
Jezusa w pierwszym wieku naszej ery. W 313 roku, po wiekach ucisku i prześladowań, edyktem mediolańskim wydanym przez Konstantyna Wielkiego nadano
chrześcijanom swobodę praktykowania swojej religii. W 380 roku na mocy
edyktu tesalońskiego, wydanego przez cesarza Teodozjusza I, chrześcijaństwo
stało się religią państwową Cesarstwa Rzymskiego.
W XI wieku chrześcijaństwo zachodnie i wschodnie rozdzieliły się, natomiast w
XVI wieku reformacja protestancka podzieliła Europę Zachodnią między katolików i protestantów.
W Europie chrześcijaństwo wywarło silny wpływ na wszystkie aspekty życia
społecznego, w tym porządek polityczny i społeczny, gospodarkę, naukę, sztukę, edukację, opiekę społeczną i ochronę zdrowia. Kościoły zajęły się organizowaniem szkół, uniwersytetów, szpitali, domów opieki dla potrzebujących,
domów dziecka, krajowych lub międzynarodowych organizacji humanitarnych i
do dziś są jednym z najważniejszych pozarządowych dostawców usług społecznych, edukacji oraz opieki zdrowotnej na świecie.
Nawet jeśli w Europie Zachodniej nastąpił spadek liczby osób uczestniczących
w praktykach religijnych, chrześcijaństwo pozostaje nie tylko historycznym, ale
i społeczno-kulturowym punktem odniesienia dla Europy. W krajach Europy
Wschodniej wiara i praktyki religijne nadal odgrywają niezwykle ważną rolę w
życiu większości obywateli.
Ponad 73% obywateli UE deklaruje się jako chrześcijanie. Około 45% to katolicy, 10% protestanci i 10% prawosławni. Ogólnie rzecz biorąc, w krajach
północnych, takich jak Dania, Finlandia, Szwecja, Holandia, a także Niemcy,
dominują protestanci. Kraje prawosławne znajdują się głównie w Europie
Wschodniej i Południowej: to Rumunia, Grecja, Bułgaria i Cypr. Obecnie w całej
Europie istnieją znaczące mniejszości protestanckie lub ortodoksyjne, które ze
względu na migrację mają historyczne lub nowsze pochodzenie.

- 26 -

- 27 -

PORADNIK PRAKTYCZNY DLA ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO

KOŚCIÓŁ

Miejsce kultu nosi nazwę „kościół”, „katedra”, „bazylika”, „kaplica” (K, A i P), „cerkiew” lub „sobór” (W), „zbór” (niektóre P). Termin „Kościół” oznacza „zgromadzenie powołanych przez Boga”. Po konsekracji, dla niektórych tradycji chrześcijańskich, takich jak katolicyzm i prawosławie, miejsce kultu staje się miejscem świętym,
przestrzenią sakramentalną, w której można spotkać Boga i gdzie Bóg ofiarowuje się
bezpośrednio człowiekowi poprzez łaskę sakramentów: chrztu, Eucharystii itp.
Ogólnie rzecz biorąc, struktura tradycyjnego kościoła obejmuje miejsce do spotkań;
główną część dla wiernych (nawa); prezbiterium (ołtarz) usytuowane w ciągłości nawy
jest zwykle zarezerwowane dla szafarzy i jest to część kościoła, w której sprawowane
są sakramenty; apsydy boczne, w których znajdują się ołtarze boczne (K) lub miejsca
przeznaczone dla chóru (W). Mogą to być również balkony (organy, chór), stojąca lub
wisząca ambona (podwyższenie przeznaczone do głoszenia kazań), krypta (podziemna przestrzeń pod prezbiterium o różnych funkcjach) oraz obejście lub ambulatorium
(nawa okrążająca ołtarz). Niezwykle ważną i widoczną rolę w tradycji chrześcijańskiego prawosławia odgrywają ikony, które można znaleźć w całym miejscu kultu.
Prezbiterium (ołtarz) jest najważniejszym i najświętszym miejscem w kościele. Ołtarz
jest oddzielony od reszty kościoła kilkoma schodkami (wyniesiona część parteru) lub
konstrukcją oddzielającą, taką jak niska barierka (balaski), lektorium (jubé) lub ikonostas (templon). Ostatnim elementem w tradycji prawosławnej jest ściana ikon z drzwiami, które umożliwiają sprawującym liturgię dostęp do ołtarza. W centrum ołtarza
znajduje się stół, właściwie zwany „stołem ołtarzowym”, na którym sprawowana jest
Eucharystia („stół komunijny” lub „stół pański” dla P). W przypadku nowszych tradycji protestanckich struktura budynku kościoła nie jest ściśle określona, ale prawie
zawsze obejmuje salę nabożeństw z amboną.

Termin „kościół” może oznaczać:

- 28 -

•

Konkretne, chrześcijańskie miejsce kultu (np. kościół św.
Mikołaja w Bari);

•

W sensie ogólnym, wspólnota wierzących (Kościół Boży); lub

•

W sensie prawnym, organizacja Kościoła na poziomie
lokalnym, regionalnym lub powszechnym (np. Kościół Szwecji
czy Kościół Rzymskokatolicki).

NIEDZIELA
Pierwszy dzień tygodnia dla chrześcijan, niedziela, jest dniem zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa, Paschy Pańskiej. To dzień szczególnie poświęcony nabożeństwu
religijnemu określanemu jako „Msza św./Eucharystia” (K), „Boska Liturgia” (W), „Nabożeństwo” (P). W niedziele chrześcijanie gromadzą się w kościele, aby słuchać słowa
Bożego, dziękować Bogu i chwalić Go śpiewem i hymnami religijnymi, celebrować
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz uczestniczyć w Eucharystii. Jest to
dzień radości, pogłębionej komunii z Bogiem w modlitwie i z bliźnim poprzez komunię
i jałmużnę. Dla większości chrześcijan jest to także dzień cotygodniowego odpoczynku.

- 29 -

GŁÓWNE ŚWIĘTA

PORADNIK PRAKTYCZNY DLA ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO

B OŻ E N A RO DZ E N IE
Boże Narodzenie to święto skromnych narodzin Jezusa w Betlejem ponad 2000
lat temu. W wielu krajach to święto stało się elementem kultury popularnej, bez
znaczenia religijnego. Dla wielu chrześcijan okres poprzedzający i następujący po
Bożym Narodzeniu jest czasem dawania, w którym uwaga skupia się na dobroczynności, jałmużnie i trosce o potrzebujących. Przygotowania do Bożego Narodzenia
wyznaczają okres Adwentu dla katolików, anglikanów i protestantów (cztery tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie) oraz czterdziestodniowy okres postu dla prawosławnych. Boże Narodzenie obchodzone jest w różne dni – w tradycji zachodniej
25 grudnia, a w tradycji wschodniej 6/7 stycznia.

W IE L K A N O C – DATA RU C H O M A
Jest to główne i najstarsze święto w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym. Wierni
obchodzą zmartwychwstanie Pana trzeciego dnia (Niedziela Wielkanocna) po Jego
cierpieniu i śmierci (Wielki Piątek). Głębokim sensem Paschy jest zbawienie ludzkości
przez zwycięstwo Boga nad śmiercią, przejście ze śmierci do życia. Chociaż Wielkanoc jest zawsze obchodzona w niedzielę, jej data zmienia się z roku na rok: jest to
pierwsza niedziela po pierwszej pełni księżyca po wiosennej równonocy (21 marca).
Mogą istnieć różnice w datach obchodzenia Wielkanocy między Kościołami zachodnimi obchodzącymi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, a Kościołem
wschodnim, który obchodzi ją zgodnnie z kalendarzem juliańskim. W życiu Kościoła
najważniejsze są liturgie i celebracje, które poprzedzają, towarzyszą i następują po
święcie Wielkanocy. Szczególne miejsce w celebracji zajmuje zapalanie i noszenie
świec, gest symbolizujący zwycięstwo światła nad ciemnością śmierci. Wielkanoc jest
obchodzona przez kilka dni. Nabożeństwo wielkanocne jest celebrowane przez prawosławnych, począwszy od północy między sobotą a niedzielą.

W N IE B OW STĄ P IE N IE PA Ń SK IE
Czterdzieści dni po Wielkanocy (zawsze w czwartek) chrześcijanie świętują Wniebowstąpienie zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w Boskiej chwale, po prawicy
Ojca. Głębię znaczenia tego wydarzenia rozumie się jako wywyższenie ludzkiej natury razem z Jezusem Chrystusem i wypełnienie Bożego planu zbawienia wszystkich
ludzi.
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Z IELO N E Ś WI ĄTK I / ZESŁA NI E DUCH A Ś WIĘ T E GO
BOŻE NARODZENIE

Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy (zawsze w niedzielę) chrześcijanie celebrują Zstąpienie Ducha Świętego na uczniów Jezusa Chrystusa. Zielone Świątki, zwane też
Pięćdziesiątnicą są zwykle uważane za rocznicę powstania Kościoła, za punkt wyjścia
dla misyjnej pracy chrześcijańskiego ewangelizmu.

WNIE B OW Z I Ę C I E (K ) LUB ZAŚNI ĘC IE (W)

PAŃSKIE
ŚWIĘTEGO

ZESŁANIE DUCHA

ZAŚNIĘCIE

WNIEBOWZIĘCIE /

ZIELONE ŚWIĄTKI /

WNIEBOWSTĄPIENIE

WIELKANOC

Jest to główne święto katolickie i prawosławne poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, matce Jezusa. Dla katolików oznacza to fizyczne Wniebowzięcie Maryi Panny,
podczas gdy dla prawosławnych to Jej Zaśnięcie. To ważne święto, podczas którego
organizowane są pielgrzymki i procesje poświęcone Matce Bożej.

2021

2022

2023

2024

2025

25 grudnia

25 grudnia

25 grudnia

25 grudnia

25 grudnia

(K, P, A, W)

(K, P, A, W)

(K, P, A, W)

(K, P, A, W)

(K, P, A, W)

7 stycznia

7 stycznia

7 stycznia

7 stycznia

7 stycznia

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

4 kwietnia

17 kwietnia

9 kwietnia

31 marca

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

2 maja

24 kwietnia

16 kwietnia

5 maja

(W)

(W)

(W)

(W)

13 maja

26 maja

18 maja

9 maja

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

10 czerwca

2 czerwca

25 maja

13 czerwca

(W)

(W)

(W)

(W)

23 maja

5 czerwca

28 maja

19 maja

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

20 czerwca

12 czerwca

4 czerwca

23 czerwca

(W)

(W)

(W)

(W)

15 sierpnia

15 sierpnia

15 sierpnia

15 sierpnia

15 sierpnia

(K, W)

(K, W)

(K, W)

(K, W)

(K, W)

28 sierpnia

28 sierpnia

28 sierpnia

(W)

(W)

(W)

20 kwietnia
(K, P, A, W)

28 sierpnia (W)

29 maja
(K, P, A, W)

8 czerwca
(K, P, A, W)

28 sierpnia
(W)

K – Kościół rzymskokatolicki | P – Kościoły protestanckie | A – Kościoły anglikańskie
W – Kościół prawosławny

- 32 -

- 33 -

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI
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Istnieje kilka praktycznych aspektów istotnych dla bezpieczeństwa, których funkcjonariusze organów porządku publicznego powinni być świadomi, by lepiej chronić
wspólnoty chrześcijańskie i z nimi współpracować.

W SP Ó Ł P RACA Z E W SP Ó L N OTĄ
Z władzami lokalnymi można kontaktować się bezpośrednio, ale także za pośrednictwem lokalnej hierarchii kościelnej: biskupstwa lub dekanatu. W celu lepszej
koordynacji osoby odpowiedzialne za sprawy religijne na poziomie lokalnym (urząd
miasta) powinny konsultować się z przedstawicielami wspólnoty wyznaniowej w
sprawie ich potrzeb i, co ważniejsze, organizacji większych świąt religijnych. Udział
dużej liczby osób wiąże się ze szczegółową logistyką dotyczącą ich bezpieczeństwa,
zabezpieczenia miejsca kultu i przyległych ulic. Zdarzają się sytuacje, kiedy to z
powodu tłumów ruch na niektórych ulicach musi być wstrzymany.

W E W N ĄTRZ M IE JSCA K U LTU
Krzyże, ikony, figury i inne obiekty sakralne znajdujące się w kościele należy traktować z szacunkiem, zwłaszcza jeśli znajdują się w przestrzeni prezbiterium (ołtarz).
Niczego na stole ołtarzowym nie wolno dotykać. Mogą to robić tylko osoby posługujące w kościele.
W tradycji katolickiej i prawosławnej na samym stole ołtarzowym lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się „tabernakulum” – zamknięta szafka, w której
przechowywana jest konsekrowana Eucharystia, hostie przeznaczone do rozdawania podczas niektórych nabożeństw albo noszone chorym, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgii lub, jak w Kościele zachodnim, stanowiące obiekt kultu, medytacji i
modlitwy. Tabernakulum jest zwykle wykonane z metali szlachetnych, kamienia lub
drewna. W cerkwi prawosławnej na ołtarzu znajduje się również Ewangelia (obłożona
w misternie zdobione okładki ze złota i srebra) wraz z chustą (antymension), na której
sprawowana jest Eucharystia i do której wkładane są małe kawałki świętych relikwii.
Kobietom i osobom świeckim nie wolno wchodzić do przestrzeni prawosławnego ołtarza bez specjalnego błogosławieństwa.
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DZIAŁALNOŚĆ ANTYCHRZEŚCIJAŃSKA
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Chrześcijaństwo, największa religia
świata, jest także jedną z najbardziej
uciskanych wspólnot wyznaniowych
na świecie. W skali globalnej chrześcijanie są najbardziej dyskryminowani
i prześladowani w Azji i Afryce. W
niektórych krajach głównymi sprawcami prześladowań są władze, w
innych przestępstwa przeciwko
chrześcijanom popełniane są przez
niektóre grupy społeczne, religijne
i ekstremistyczne. Sprawozdania na
temat globalnych przestępstw antychrześcijańskich obejmują zniesławienia, prześladowania słowne, groźby, mowę nienawiści, poniżanie,
nieludzkie traktowanie i zabójstwa,

naruszanie wolności słowa, dyskryminację i wrogość wobec zgromadzeń chrześcijańskich, łamanie
prawa do wolności zgromadzeń,
akty wandalizmu i profanacje miejsc
kultu i miejsc świętych itp.
Każdego roku w Europie dochodzi
do wielu aktów przemocy wobec
miejsc chrześcijańskich, z których
najczęstsze to wandalizm, rabunki,
profanacje, podpalenia lub niszczenie kościołów, szkół, cmentarzy i zabytków chrześcijańskich. W Europie
celem ataku są wszystkie wyznania
chrześcijańskie, bez wyjątku.

Rezolucja 2036 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (29 stycznia 2015 r.)
zatytułowana „Zwalczanie nietolerancji
i dyskryminacji w Europie ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijan” podkreśla, że „nietolerancja i dyskryminacja
ze względu na religię lub przekonania
dotyka nie tylko mniejszościowych, ale i
większościowych grup wyznaniowych w
Europie. W ostatnich latach odnotowano

liczne akty wrogości, przemocy i wandalizmu wobec chrześcijan i ich miejsc kultu, ale te akty są często pomijane przez
władze krajowe”.
Przyczyny wszystkich tych antychrześcijańskich ataków i aktów przemocy są
niezwykle zróżnicowane. Niektóre z nich
są skutkiem niezrównoważonej psychiki
osób odpowiedzialnych za takie działa- 37 -
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nia, inne można powiązać z chęcią dokonania kradzieży, ponieważ w wielu kościołach
znajdują się dzieła sztuki lub cenne przedmioty. Nawet dzwonki lub inne metalowe
przedmioty (na przykład piszczałki organów) mogą paść łupem złodziei. Motywy
niektórych działań bywają też ideologiczne i/lub polityczne, np. w przypadku, gdy
akty profanacji wymierzone są bezpośrednio w wizerunek Kościoła i tego, co reprezentuje dla społeczeństwa europejskiego. Do takich działań przyznają się członkowie
organizacji anarchistycznych, radykalnie feministycznych oraz skrajnych ruchów lewicowych i prawicowych, a ich przejawem są przypadki bezczeszczenia lub malowania graffiti na ścianach kościołów i chrześcijańskich pomnikach. Antychrześcijańskie
akty przemocy w Europie są również często motywowane religijnie. Nienawiść na tle
religijnym przejawia się poprzez profanację należących do chrześcijan elementów lub
obiektów sakralnych (profanacja Eucharystii, krzyży czy ikon), ale także poprzez brutalne ataki na chrześcijan, ich kościoły i zabytki (zniszczenie, podpalenie).
W ostatnich latach kościoły były regularnie atakowane niemal w całej Europie. Ogólnie rzecz biorąc, przywódcy religijni, w pełni świadomi niebezpieczeństwa instrumentalizacji zbrodni na chrześcijańskich miejscach kultu, wzywali do spokoju, pokoju i
wzajemnego szacunku, ale też uporczywie domagali się lepszego zabezpieczenia
kościołów.
Należy zachęcać państwa członkowskie UE i władze lokalne do intensyfikacji
współpracy i wymiany informacji, zarówno między sobą, jak i z przywódcami religijnymi, organami porządku publicznego i władzami sądowniczymi w celu zwalczania
działań antychrześcijańskich i aktów wandalizmu wobec chrześcijańskich zabytków i
budynków.

P RZ Y K Ł A DY P RZ E STĘ P STW A N TYC H RZ E ŚC IJA Ń SK IC H :
1. W nocy 14 lutego 2015 r. nieznani sprawcy zdewastowali sanktuarium
serbskiej prawosławnej katedry św. Mikołaja w Karlovacu (Chorwacja) oraz
ukradli krzyże i przedmioty sakralne. Ten sam kościół został ponownie
zbezczeszczony 27 sierpnia 2015 r.
2. 2. 26 lipca 2016 r. uczestnicy katolickiej mszy św. w kościele SaintÉtienne-du-Rouvray (Normandia, Francja) zostali zaatakowani przez dwóch
terrorystów. Sześć osób zostało wziętych jako zakładników, a jedną z nich
(proboszcza) zabito.
3. W nocy 21 grudnia 2019 r. zbezczeszczono cmentarz przy kościele SaintJean-Baptiste w Villeroux (Belgia). Groby zostały zdewastowane, a kilka
krzyży zniszczonych.
4. 2 marca 2020 r. na wyspie Lesbos (Grecja) zdewastowano cerkiew św.
Jerzego. Miesiąc później ten sam los spotkał kościół św. Katarzyny.
5. 12 kwietnia 2020 r. fasada kościoła Vejleå w Ishøj (Dania) została pokryta
napisami o treści antychrześcijańskiej.
6. 29 października 2020 r. w kościele katolickim Notre-Dame de Nice (Francja)
trzy osoby zginęły wskutek ataku nożownika, którego działania przypisano
islamistycznemu terroryzmowi.
7. W dniach 20 i 24 stycznia 2021 r. kościół w Spånga (Szwecja) został
dwukrotnie podpalony wskutek obrzucenia koktajlami Mołotowa.
8. 18 marca 2021 roku drewniana cerkiew w Bukareszcie (Rumunia) została
zdewastowana napisami w formie graffiti.
9. 9. W Niedzielę wielkanocną 4 kwietnia 2021 r. fasadę kościóła w Aichach
(Bawaria – Niemcy) zarysowano antykatolickimi inskrypcjami.
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ISL A M I KO RA N
Islam z ponad miliardem wyznawców jest drugą co do
wielkości religią na świecie. Słowo to pochodzi z języka arabskiego i oznacza podporządkowanie się Bogu oraz – jeśli
muzułmanin tak zdecyduje – podążanie za boskim Słowem,
które znajduje się w Świętym Koranie – najświętszym tekście islamu. Święty Koran został objawiony w języku arabskim
prorokowi Mahometowi (niech pokój będzie z nim) w ciągu 23
lat jego życia. Muzułmanie wierzą, że jest ostatnim prorokiem
Boga (Allaha).
Mahomet recytował swoim naśladowcom wersety i teksty Koranu. Samo słowo Koran oznacza „recytację” – to
kluczowy aspekt dla muzułmanów, którzy wierzą, że recytacja świętego tekstu przynosi błogosławieństwo (baraka) – i,
jak wyjaśnia Oksfordzki Słownik Islamu, recytacja najlepiej
oddaje dźwięk, rytm i wymowę, ponieważ anioł Gabriel wyjawił ją ustnie. Muzułmanie uważają Jezusa (Isę) za proroka
w tej samej linii, co Mojżesz i Abraham oraz za prawdziwego
proroka, o którym Koran wspomina dwadzieścia pięć razy,
jednak jest on uważany za człowieka. Muzułmanie również
wierzą w jego niepokalane poczęcie przez Maryję Pannę.
Muzułmanie na całym świecie witają się słowami: „Assalamu
’Alaykum” (pokój z Tobą), na które odpowiadają „Wa’alai-kum
salam” (i niech pokój bedzie z Tobą).
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GLOBALNA RODZINA

P IĘ Ć FIL A RÓW ISL A M U
Najważniejsze praktyki islamskie, które wyznają muzułmanie, znane
są jako pięć filarów islamu – szahada (recytowanie muzułmańskiego wyznania wiary); salat (odprawianie rytualnych modlitw pięć razy
dziennie); zakat (jałmużna na cele charytatywne w oparciu o ustaloną
część majątku); saum (post podczas świętego miesiąca Ramadanu) i
hadżdż (pielgrzymka do Mekki).
Czystość przed modlitwą jest bardzo ważna dla muzułmanów, dlatego praktykujący wyznawcy dokonują rytualnych obmyć (wudhu)
przed modlitwą. Obejmuje to obowiązkowe, rytualne mycie twarzy,
stóp, ramion, nosa, ust, włosów i uszu, trzykrotnie, zaczynając od
prawej, a następnie lewej ręki.

W E Z WA N IA D O M O D L ITW Y
Wezwanie do modlitwy lub adhan to, w skrócie, sposób skłaniania
muzułmanów do modłów. Adhan można przełożyć na następujące,
powtarzane wezwania do modlitwy:
Bóg jest Wielki! Bóg jest Wielki! x2
Wyznaję, że nie ma boga prócz Boga Jedynego. x2
Wyznaję, że Mahomet jest Wysłannikiem Boga. x2
Przychodźcie na modlitwę. Przychodźcie na modlitwę.
Przychodźcie ku zbawieniu. Przychodźcie ku zbawieniu.
Bóg jest Wielki! Bóg jest Wielki! Nie ma boga prócz Boga Jedynego.
Tym, co łączy muzułmanów na całym świecie, jest wiara w ummah, jednorodną wspólnotę, objętą jednością Boga i naśladującą przykład proroka
Mahometa. Nie da się wyrazić tego, jak wielką czcią otoczony jest wśród
muzułmanów prorok Muhammad – wzór łaski, nauczyciel, przywódca religijny, prawodawca, mąż stanu, filozof i idealny wzór do naśladowania. Doktryna religijna i prawna, zdefiniowana przez to, co jest powszechnie znane jako szariat, jest systemem wartości, praw i etyki. Podczas gdy Koran
jest najwyższym autorytetem religijnym dla muzułmanów, hadisy – czy to
święte (słowa, w których Mahomet odwołuje się do Wszechmogącego, ale
nie są zawarte w Koranie), czy prorocze (wypowiedzi moralne, które Prorok wygłosił za życia), są ważnym źródłem wiedzy, inspiracji i moralnych
wskazówek dla wielu muzułmanów.

- 42 -

Allahu akbar! Allahu akbar!
Aszhadu ana la ilaha illa’llah.
Aszhadu ana Muhammadan rasulu’llah.
Hajja ‘ala’s-salat. Hajja ‘ala’s-salat.
Hajja ‘ala’-l-falah. Hajja ‘ala’-l-falah.
Allahu akbar! Allahu akbar! La
ilaha illa’llah.
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P RZ YG OTOWYWA NI E POSI ŁKÓW

O D Ł A M Y ISL A M U

Muzułmanie, podobnie jak społeczności żydowskie, nie spożywają wieprzowiny,
która jest uważana za haram – pokarm zakazany. Inne pokarmy, takie jak ryby, są
dozwolone. Produkty mięsne natomiast muszą być przygotowane i ubite w określony
sposób, aby można je było uznać za halal – dopuszczalne.

Sunnici stanowią największy odłam muzułmanów na świecie, tj. około 85% populacji
muzułmańskiej. Nazwa wywodzi się od sunny – wzorowego zachowania i przykładu
proroka Mahometa. Muzułmanie sunniccy wyznają różne prawne i teologiczne szkoły
myślenia, ale łączy ich uznawanie „czterech kalifów prawowiernych”, którzy nastąpili
po Mahomecie – Abu Bakr, Umar ibn al-Chattab, Usman ibn Affan i Ali ibn Abi Talib.

Podczas uboju, podobnie jak w judaizmie, zwierzę musi być przytomne, a specjalnie przeszkolona i doświadczona osoba wyznania muzułmańskiego recytuje religijną
dedykację Allachowi (tasmija lub szahada). Niestety, w związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału UE, w niektórych krajach europejskich, jak np. w Danii, władze mogą
nakazywać wstępne ogłuszanie zwierząt przed ubojem, jak jest to stosowane w belgijskiej Flandrii od 2019 roku, co praktycznie uniemożliwia zachowanie koszerności i
form uboju halal.

S K R OM N O Ś Ć I UBI ÓR
Hidżab (chusta), historyczny symbol skromności i moralności, został zapożyczony z
innych tradycji, takich jakie obowiązywały w Persji, Grecji i Bizancjum. Nie jest on
obowiązkowy w islamie, gdzie naczelną zasadą w wierze jest skromność (w zachowaniu). Zasada skromnego wyglądu rozciąga się również na muzułmańskich mężczyzn
i nakazuje np. takie zachowania, jak spuszczanie wzroku w kontakcie z płcią przeciwną, ponieważ zuchwałość w wyglądzie i postawie nie jest zalecana. Islam zabrania
również rasizmu i klasizmu, propagując koncepcję braterskiej i siostrzanej wspólnoty
w obrębie „ummy”, czyli rodziny wierzących. Niektórzy muzułmańscy teolodzy twierdzą również, że pojęcie „ummy” może obejmować wyznawców religii monoteistycznych, a tym samym chrześcijan i żydów.

Podział na odłamy opiera się na przekonaniu sunnitów, że prawowitym następcą Mahometa był jego teść i bliski przyjaciel Abu Bakr, podczas gdy mała grupa uważała, że
jego następcą powinien być Ali ibn Abi Talib, który był kuzynem i zięciem Mahometa.
Początkowy rozłam miał podłoże polityczne, ale przerodził się w rozłam teologiczny,
w którym zabójstwa i męczeństwa szyickich przywódców i imamów przekształciły ich
w symbole nadziei, oporu i cierpienia. Dla szyitów pielgrzymka do grobów tych męczenników np. w Karbali w Iraku jest drugą co do ważności po hadżdż.
Większość szyitów czeka na przybycie Mahdiego (słusznie prowadzonego), który
ożywi na nowo linię dwunastu imamów (Dwunastu). Szyiccy muzułmanie, poza respektowaniem pięciu filarów islamu, przekazują również chums (coroczny podatek przeznaczony na imamów) i wyznają walayah (szacunek i cześć wobec imamów).
Sufizm, forma islamskiego mistycyzmu, nie jest odłamem, ale nurtem skupionym przede wszystkim na „interpretacji podkreślającej wewnętrzną ścieżkę mistycznej miłości,
wiedzy i oddania Bogu”.

WA Ż N E DAT Y
Islam, podobnie jak inne wyznania, celebruje konkretne daty w kalendarzu na pamiątkę ważnych wydarzeń. Wśród nich jest Id al-Fitr, Święto Przerwania Postu obchodzone pod koniec Ramadanu, miesiąca postu. Drugą ważnym świętem jest Id al-Adha,
Święto Ofiarowania, które ma miejsce kilka miesięcy później, kiedy to wielu muzułmanów odwiedza Mekkę w Arabii Saudyjskiej, aby odbyć hadżdż. To kulminacyjny
moment pielgrzymki do Mekki, jednego z fundamentalnych filarów islamu, a także
czas celebrowania gotowości Ibrahima (Abrahama) do poświęcenia swojego syna
Ismaila (Izmaela) w akcie posłuszeństwa nakazowi Boga. Ostatnie ważne święto przypada w Zu al-hidżdża, ostatni miesiąc islamskiego kalendarza księżycowego.
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Muzułmanie są obecni w Hiszpanii od ponad 800 lat, od 500 lat w Grecji, od 600 lat w
Polsce i na Litwie, a od 400 lat na Sycylii, chociaż z zapisów historycznych wynika, że
wypędzano ich z Hiszpanii i z Sycylii. W dzisiejszej Europie muzułmanie stanowią 5%
całej populacji – ale we Francji w 2016 roku było ich 5,7 miliona (8,8%), a w Niemczech
5 milionów (6,1%).
Naukowcy prześledzili pochodzenie kawy i odkryli, że tradycja jej picia zaczęła się w
Jemenie, gdzie sufi używali jej do utrzymania skupienia na modlitwach. W 1414 roku
napój ten był znany w Mekce, po czym przybył do Imperium Osmańskiego w 1554
roku. Kraj ten stał się głównym źródłem kawy dla całej Europy i konkurujących ze
sobą potęg kolonialnych, w tym Brytyjczyków i Holendrów, którzy w XVII wieku zaopatrywali się w nią w porcie Mokka.
Islamowi Europa zawdzięcza rozwój medycyny, matematyki i nauk, a nawet technikę
nawadniania, pochodzącą z arabskiej Hiszpanii. Językowi arabskiemu zawdzięczamy
też brzmienie licznych wyrazów w języku angielskim i językach europejskich. Europa
Zachodnia, w związku z kolonializmem zaczęła postrzegać kulturę islamu jako gorszą,
próbując tym uzasadnić dalszą ekspansję kolonialną. Natomiast muzułmanie z Europy
Wschodniej i Bałkanów reprezentowali „żywe dziedzictwo” Imperium Osmańskiego.
Niektórzy naukowcy badają rolę tolerancji i to, w jaki sposób „inność” muzułmanów
wpłynęła na ich postrzeganie – jako że w niektórych częściach Europy definiowano
„inność” w oparciu o to, czym takie osoby nie są.
Jeśli chodzi o czasy współczesne, antymuzułmańskie uprzedzenia drastycznie
rozwinęły się w Europie pod koniec ubiegłego wieku. Śmierć ponad 8000 bośniackich
mężczyzn i chłopców w Srebrenicy z rąk sił serbskich w 1995 r. była ludobójstwem na
skalę, jakiej nie widziano w Europie od czasów eksterminacji Żydów podczas Holokaustu – ludobójstwa, które nie miało się nigdy powtórzyć.
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Nawet pod koniec XX wieku rozumienie antymuzułmańskiej nienawiści i islamofobii
było stosunkowo ograniczone. Komitet Runnymede Trust w 1997 r. wniósł jednak znaczący wkład w profesjonalne rozumienie tego zjawiska, otwierając drzwi do dalszych
badań nad tym, w jaki sposób muzułmanie i, szerzej, islam podlega niesprawiedliwemu traktowaniu i ocenie w świecie polityki, mediów i kultury popularnej. Naukowcy
dokładnie przeanalizowali, w jaki sposób antymuzułmańska nienawiść i islamofobia
w sposób negatywny powiązują muzułmanów i islam z pojęciami z dziedziny polityki,
ekonomii, kultury i tożsamości. Badania obejmowały analizę spornych relacji z muzułmanami w krajach w większości niemuzułmańskich, zwłaszcza w Europie.

P R Z E ST Ę PSTWA Z NI ENAWI ŚCI P RZ E CIW MU ZU ŁMAN OM
W ostatnich latach w wyniku szeregu wydarzeń nienawiść do muzułmanów
i islamofobia nasiliły się i znacznie zmieniły swoją formę. Korzenie i źródła
antymuzułmańskiej nienawiści i islamofobii są trudne do zidentyfikowania,
począwszy od kolonializmu w przeszłości po współczesne kwestie sporne,
takie jak ekstremizm religijny i teorie spiskowe. Nietrudno jest określić szkody, jakie wyrządza ona jednostkom, grupom i całym społecznościom.
Portal Tell MAMA zaadaptował definicję antysemityzmu opracowaną przez
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) do opracowania definicji nienawiści
do muzułmanów:
„Takie postrzeganie muzułmanów, które może wyrażać się jako nienawiść
lub jawna wrogość wobec nich. Nienawiść może przybierać formę antymuzułmańskiej retoryki, organizacyjnej i »systemowej« dyskryminacji oraz
fizycznych przejawów skierowanych przeciwko muzułmanom (lub osobom
niemuzułmańskim uważanym za sympatyzujące z muzułmanami) lub ich własności; lub przeciwko instytucjom społeczności muzułmańskiej, lub instytucjom religijnym i innym pokrewnym instytucjom społecznym”. Islamofobia
jest uważana za pojęcie równoległe do homofobii lub ksenofobii, a nie za
kliniczny termin psychologiczny. Niesie zatem ze sobą szeroki zestaw negatywnych postaw i emocji skierowanych do grup lub jednostek ze względu na
ich postrzeganą tożsamość muzułmańską, lub islamską i jest analogiczna do
takich terminów jak rasizm i seksizm.

- 48 -

Kluczowym obszarem badań w obrębie antymuzułmańskiej nienawiści i islamofobii
było zjawisko przypisywania w europejskim dyskursie społeczno-politycznym atrybutów swoiście rozumianego „muzułmaństwa” (np. pojęcia prawa szariatu i roli kobiet)
wszystkim muzułmanom i islamowi, i postrzeganie takich cech jako sprzecznych z wyobrażeniem tzw. kultury europejskiej. Takie założenia tworzą perspektywę „inności”:
członkowie poszczególnych krajów debatują nad tym, co uważają za właściwy poziom
islamu w swoich krajach, traktując tę kulturę jako coś, co należy monitorować i kontrolować. Taka „inność” muzułmanów często oznacza, że grupa ta cieszy się mniejszym
szacunkiem od „rdzennych” obywateli danego kraju oraz że ma ograniczone prawa
i możliwości. Skutkiem takiego podejścia są np. prawne zakazy noszenia chust w
miejscach publicznych i miejscach pracy lub ograniczenia dotyczące muzułmańskich
miejsc kultu. Poziom „inności” w odniesieniu do muzułmanów w krajach europejskich
często stanowi wyznacznik tego, czy ta społeczność jest w stanie zasymilować się (w
opozycji do integracji) z tradycyjną „europejską kulturą chrześcijańską”. Takie podejście nie tylko ogranicza prawa i wolności muzułmanów jako obywateli tych krajów, ale
też sankcjonuje kulturę rasizmu i ksenofobii, która jest podłożem incydentów antymuzułmańskich.
Niestety, antymuzułmańskie przestępstwa z nienawiści nadal w dużej mierze nie są
zgłaszane. Wynika to z szeregu czynników, w tym braku świadomości, komu należy
to zgłosić, braku zaufania do władz, a nawet braku świadomości tego, czym jest przestępstwo z nienawiści wobec muzułmanów. Tell MAMA stanowi ważny punkt kontaktowy dla ofiar i świadków antymuzułmańskich przestępstw z nienawiści. Pokrzywdzeni znajdą tam pomoc, a dodatkowo portal działa też jako mediator między ofiarami a
władzami.

Z DA RZ E N IA W Y Z WA L A JĄC E
Nagłośnione wydarzenia, wraz z towarzyszącymi im relacjami w mediach, stymulują
dyskurs publiczny na tematy takie jak terroryzm, ekspresja religijna i imigracja, które
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P O D N O SZ E N IE ŚW IA D O M O ŚC I W O RGA N AC H P O RZ Ą D K U
P U B L IC Z N E GO I O RGA N AC H U STAWOW YC H
Tell MAMA oferuje szkolenia dla organów porządku publicznego w następujących
obszarach:

mogą legitymizować rasistowskie, ksenofobiczne i islamofobiczne uprzedzenia. Osoby z ukrytymi uprzedzeniami mogą czuć się zachęcane do tego, aby w obronie statusu dominującej „grupy własnej” wiktymizować osoby, które – ich zdaniem – zasługują
na takie traktowanie. Instytucje rządowe i media muszą rozważyć, w jaki sposób dobór języka komunikacji wpływa na szerszy dyskurs publiczny. Dlatego konieczne jest
stworzenie jasnych ram, które pomogą zrozumieć, czym jest antymuzułmańska nienawiść i islamofobia oraz pozwolą społecznościom sprzeciwiać się językowi i warunkom budujące takie uprzedzenia. Przyczyni się to również do stworzenia sposobów
umożliwiających rozliczanie wysoko postawionych osób i polityków z ich języka, przy
jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw podstawowych.
Wzrost antymuzułmańskich przestępstw z nienawiści może być również konsekwencją tego, co nazywamy zdarzeniami wyzwalającymi. Mogą mieć one miejsce na całym
świecie, nie mniej jednak zdarzenia wyzwalające prowadzą do lokalnych i konkretnych antymuzułmańskich incydentów. Zdarzenia wyzwalające obrazują nakręcanie
spirali nienawiści. W Europie miało miejsce wiele takich znaczących wydarzeń, które doprowadziły do wzrostu liczby antymuzułmańskich przestępstw z nienawiści. Na
przykład zabójstwo Samuela Paty we Francji w ubiegłym roku spowodowało wzrost
liczby przestępstw na osobach i instytucjach islamskich w ciągu tygodnia po tym incydencie.
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•

Zrozumienie zjawiska „wydarzeń wyzwalających”, które prowadzą do
gwałtownego wzrostu liczby incydentów lub przestępstw z nienawiści
wobec muzułmanów.

•

Globalne wzajemne powiązania między zjawiskiem nienawiści wobec
muzułmanów lub islamofobii a grupami zaangażowanymi w podsycanie
nienawiści wobec muzułmanów.

•

Język i retoryka antymuzułmańskiej nienawiści, w tym ideologiczne czynniki
i wyznaczniki tego zjawiska.

•

Kluczowe terminy, w których rośnie zagrożenie dla bezpieczeństwa
meczetów, instytucji islamskich i społeczności muzułmańskich. Dzięki takiej
analizie ryzyka policja, władze i społeczności lokalne mogą ograniczyć
ryzyko dla społeczności lokalnych i wspólnot muzułmańskich.

•

Zjawisko nienawiści antymuzułmańskiej lub islamofobii w kontekście płci
oraz przenikanie się innych form nienawiści.

•

Zbieg ekstremizmu i nienawiści antymuzułmańskiej oraz czynników
zachęcających i zniechęcających, które skłaniają niektóre jednostki do
atakowania społeczności muzułmańskich, wraz z konkretnymi studiami
przypadków.
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STAT YST Y K I
Portal Tell MAMA opracował system kategorii dla incydentów antymuzułmańskich i
islamofobicznych, które mają miejsce w Internecie i poza nim. Poza Internetem obejmują one zachowania obraźliwe i groźne, napaści, dyskryminację, wandalizm, literaturę antymuzułmańską i mowę nienawiści. W środowisku internetowym klasyfikujemy
incydenty jako nadużycia, groźby i mowę nienawiści.
Portal w 2020 r. otrzymał łącznie 2200 zgłoszeń. Zważywszy, że przez większość
2020 roku w Wielkiej Brytanii obowiązywały różne formy lockdownu z ograniczeniem
przemieszczania się, liczba incydentów offline była uderzająco wysoka.
W środowisku pozainternetowym najwięcej było zgłoszeń nadużyć i dyskryminacji, a
w dalszej kolejności napaści i gróźb. Do tych incydentów dochodziło w różnych miejscach, ale najczęściej w gospodarstwach domowych lub na posesjach prywatnych,
w miejscach publicznych i miejscach pracy. Podobnie jak w poprzednich raportach,
dwie najczęstsze kategorie incydentów dotyczyły agresywnych zachowań mających
miejsce w domu lub na terenie prywatnym oraz w miejscach publicznych, przy czym
wiele z nich nie było odosobnionymi przypadkami, ale wynikały z zadawnionych problemów, często sąsiedzkich.
Tell MAMA rejestruje również incydenty antymuzułmańskie z całej Europy. W wielu
krajach europejskich, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, odnotowuje wzrost nastrojów
antymuzułmańskich i towarzyszący temu wzrost popularności poglądów skrajnie prawicowych w głównym nurcie polityki i życia społecznego. Tell MAMA rozszerza obecnie swoją działalność w Europie, aby pomóc w identyfikacji i zapobieganiu nienawiści
antymuzułmańskiej oraz wspierać jej ofiary.
Tell MAMA ściśle monitoruje aktywność w Internecie pod kątem przypadków nienawiści wobec muzułmanów i islamofobii. Najważniejsze platformy mediów społecznościowych, na których się koncentruje, to Facebook, Twitter i Instagram, ale monitoruje
również inne platformy, takie jak Telegram i BitChute, gdzie rasistowskie i ksenofobiczne, skrajnie prawicowe opinie mogą łatwiej się rozwijać. Szczególnie niepokojący
w ciągu ostatniego roku był wzrost zjawiska nienawiści do muzułmanów w Internecie
w postaci islamofobicznych teorii spiskowych i dezinformacji związanej z Covid-19.
Tell MAMA zauważył, że nie tylko skrajnie prawicowe grupy utrwalały te nienawistne narracje, ale także media informacyjne, często w postaci kreowania dwuznacznej nagonki, co dodatkowo demonizowało i ostracyzowało muzułmanów jako grupę
problematyczną, a nawet niebezpieczną dla reszty populacji. Przejawy nienawiści w
Internecie i poza nim często się przenikają, tym razem również: nienawistne narracje
prezentowane w sieci pomogły stworzyć środowisko, które zaczęło używać takiej
retoryki poza Internetem.
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Wzrost nienawiści do muzułmanów w Internecie podczas pandemii pokazuje, że zjawisko nienawiści w sieci, a zwłaszcza wymierzonej w muzułmanów, stale ewoluuje.
Osoby monitorujące to zjawisko powinny umieć dostosowywać się do nowych okoliczności, aby zapobiegać jego rozprzestrzenianiu.

P RZ Y K Ł A DY IN CY D E N TÓW A N TY M U Z U Ł M A Ń SK IC H W E U RO P IE
•

11 czerwca 2020 r.: neonazistowski terrorysta Philip Manshaus został skazany
na 21 lat (z możliwością przedterminowego zwolnienia nie wcześniej niż
po 14 latach) za morderstwo swojej 17-letniej przyrodniej siostry Johanne
Zhangjia Ihle-Hansen na tle rasistowskim oraz strzelaninę w islamskim
centrum al-Noor w Baerum, na zachód od Oslo, stolicy Norwegii, w sierpniu
2019 r. Manshaus inspirował się działaniami innych terrorystów głoszących
wyższość białej rasy, w tym Andersa Breivika i człowieka odpowiedzialnego
za zabójstwo 51 Muzułmanów w Christchurch w Nowej Zelandii

•

4 lipca 2018 r.: rasiści napadli na muzułmankę w Anderlues, niedaleko stolicy
Belgii, zdarli jej hidżab i ostrym przedmiotem rozcięli jej ubranie i skórę, po
czym przewrócili ją na ziemię i nazwali „brudną Arabką”. Większość osób,
które doświadczają antymuzułmańskich nadużyć i przemocy w Belgii to
muzułmanki noszące islamskie ubrania.

•

22 października 2020 r.: dwie rasistki usłyszały zarzuty po tym, jak
obrały sobie za cel dwie muzułmańskie kobiety w pobliżu Wieży Eiffla w
Paryżu i dźgnęły je nożem, próbowały zerwać im chusty czyniąc szereg
rasistowskich uwag, takich jak „brudne Arabki”.

•

14 marca 2021 r.: podpalacze zaatakowali prywatną szkołę islamską,
nazwaną w prasie Szkołą Alsalamskolan w prowincji Orebro, wybijając
okna i wrzucając do środka łatwopalne materiały. Nie zgłoszono obrażeń.

•

5 lipca 2019 r.: muzułmanie w całej Bułgarii wezwali do przeprowadzenia
dochodzenia w sprawie przestępstw z nienawiści po tym, jak okna biura
wielkiego muftiego w Sofii zostały rozbite kamieniami, a trzy dni wcześniej
meczet w mieście Karlowo został zdewastowany poprzez zamieszczenie na
nim swastyk i innych symboli nienawiści.
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PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO JUDAIZMIE
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W STĘ P
Judaizm jest religią narodu żydowskiego.
Szacuje się, że liczba ludności żydowskiej
na całym świecie wynosi około 14,6– 17,8
mln. Judaizm jest jedną z najstarszych religii monoteistycznych i jest uważany za
dziesiątą największą religię na świecie.
Podstawowym tekstem jest Tora, zawierająca filozofię i kulturę narodu żydowskiego.
Tora jest częścią Tanach, znanej również
jako Biblia hebrajska i zawiera wskazówki
na temat praktyk, form organizacji wspólnoty, oraz stanowiska teologiczne.
Judaizm narodził się na Bliskim Wschodzie w epoce brązu i do dziś wywiera silny
wpływ na chrześcijaństwo i islam.
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ŻYDOWSKIE WYZNANIA RELIGIJNE

Wśród innych ortodoksyjnych żydów, charedim ściśle trzymają się tradycji i są najłatwiejsi do zidentyfikowania ze względu na ich odmienny, tradycyjny strój. Mężczyźni
noszą garnitury, a kobiety – sukienki. Zamężne kobiety dodatkowo zakrywają włosy.
Mężczyźni charedi noszą rytualne pejsy i jarmułkę (kippah), zwykle zapuszczają brodę, mogą też nosić czarne kapelusze z jarmułką pod spodem.
Nowocześni ortodoksyjni Żydzi mniej ściśle trzymają się tradycji i ubierają się w sposób współczesny. Są oni bardziej zintegrowani ze świecką kulturą i społeczeństwem.
Nie są rozpoznawalni jako odrębna grupa, choć wielu mężczyzn nosi jarmułkę jako
nakrycie głowy.

JU DA IZ M KO N SE RWATY W N Y, M ASO RTI I RE FO RM OWA N Y
Judaizm konserwatywny lub masorti rozwinął się w pierwszej połowie XX wieku w
Stanach Zjednoczonych. Wyznawcy tego odłamu postrzegają halachę jako wiążącą,
ale mogącą w znacznym stopniu podlegać wpływom zewnętrznym. Żydzi konserwatywni uważają, że religia musi dopasowywać się do zmieniających się okoliczności i
niekoniecznie sztywno trzymać się przeszłości.
Judaizm reformowany, znany również jako judaizm liberalny lub postępowy, rozwinął
się w Niemczech w latach 30. i 40. XX wieku. Podkreśla się w nim ewolucyjny charakter wiary, wyższość aspektów etycznych nad obrzędowymi.

Ż Y DZ I ŚW IE C CY
Z biegiem lat judaizm podzielił się na kilka odłamów o odmiennych poglądach na różne kwestie i sposoby życia. Wyróżnia się następujące główne
odłamy judaizmu: ortodoksyjny (charedi), ortodoksyjny nowoczesny, konserwatywny i reformowany.

J U DA I Z M
ORTODOK SYJ NY
N OWO CZESNY

I

ORTOD OKSYJN Y

Ortodoksyjni żydzi traktują Torę jako główne źródło żydowskiego prawa
i etyki, objawione przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj i od tamtej pory
wiernie przekazywane. Przestrzegają oni halachy (prawa religijnego), które
należy interpretować i ustalać tylko według tradycyjnych metod i zgodnie z
wykładnią powstałą przez kolejne wieki.
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Wielu Żydów nie jest związanych z żadnym odłamem judaizmu, nie przestrzegają żadnego z tradycyjnych praw, ale nadal identyfikują się jako żydzi. Świeccy żydzi mogą
obchodzić żydowskie święta jako uroczystości kulturalne lub tradycje rodzinne. Często rezygnują z obchodzenia szabatu, nie noszą jarmułki, ale mogą w sposób świecki
celebrować wydarzenia cyklu życia, takie jak narodziny, śluby i zgony.

Ż Y D OW SK A RÓŻ N O RO D N O ŚĆ K U LTU ROWA
Oprócz różnych odłamów judaizmu, które zasadniczo różnią się pod względem poziomu przestrzegania nakazów, życie żydowskie jest bogate i zróżnicowane. Istnieją
także różnice kulturowe, geograficzne i etniczne, z których najbardziej znana jest ta
między Żydami aszkenazyjskimi i sefardyjskimi.
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JUDAIZM W EUROPIE
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Żydzi po raz pierwszy osiedlili się w Europie w okresie hellenistycznym, tuż przed
powstaniem Cesarstwa Rzymskiego.
Jednak duży wzrost liczby Żydów w Europie Południowej nastąpił po upadku powstania Bar-Kochby (w latach
132–136 n.e.), kiedy to tysiące więźniów
sprowadzono z Izraela do Italii. Stamtąd
Żydzi wędrowali do innych krajów Cesarstwa Rzymskiego i tworzyli wspólnoty na Bałkanach, w Hiszpanii, Francji i
Niemczech.
Prześladowania Żydów w Europie nasiliły się w późnym średniowieczu w
kontekście krucjat chrześcijańskich, co
doprowadziło do migracji wielu społeczności żydowskich do Europy Wschodniej.
Ponadto wypędzenie Żydów z Hiszpanii
w 1492 r. skutkowało prześladowaniami
religijnymi i pogromami. Wysiedlenie od
40 000 do 100 000 Żydów z Półwyspu
Iberyjskiego wywołało falę migracji do
innych krajów europejskich oraz do Imperium Osmańskiego.
Począwszy od XVII wieku, szereg wydarzeń doprowadził do migracji w
przeciwnym kierunku, z Europy Wschodniej do centrów handlowych na
Zachodzie. Okres ten przyczynił się do
stopniowej emancypacji, ale także narastającej antysemickiej przemocy. W 1933 r.
ludność żydowska Europy liczyła ponad
dziewięć milionów.
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Holokaust, systematyczne, organizowane przez państwo prześladowania i
mordowanie Żydów przez reżim nazistowski oraz jego sojuszników i kolaborantów spowodowały śmierć sześciu
milionów Żydów. Ludność żydowska na
świecie nie wróciła dotąd do równowagi
po tych wydarzeniach i obecnie stanowi
zaledwie 0,2% światowej populacji.
Holokaust doprowadził do przesunięcia
demograficznego środka ciężkości europejskiej populacji żydowskiej do Rosji.
Koniec Związku Radzieckiego spowodował odrodzenie społeczności żydowskich w Austrii, Niemczech i innych krajach. Szacuje się, że obecna populacja
żydowska w Europie wynosi około 2,4
miliona (0,3% populacji europejskiej).
Codzienne życie dzisiejszych Żydów
w Europie różni się w zależności od
społeczności. Każda społeczność może
mieć własne ośrodki, szkoły, ruchy
młodzieżowe, organizacje społeczne i
inne instytucje kluczowe dla jej normalnego funkcjonowania.
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SYNAGOGA
Żydowscy religijni mężczyźni (powyżej 13. roku życia) modlą się zwykle trzy
razy dziennie: rano, po południu i wieczorem. Kalendarz żydowski wskazuje
ważne daty, kiedy praktykowane są dodatkowe modlitwy.
Chociaż synagogi są otwarte dla każdego żyda, w praktyce wciąż istnieje
rozdział w oparciu o tradycje kulturowe (Żydzi aszkenazyjscy lub sefardyjscy) oraz wyznaniowe (żydzi ortodoksyjni, konserwatywni, reformowani,
liberalni itp.). Słowo „synagoga” etymologicznie oznacza „dom zgromadzenia”.
Inną nazwą, używaną głównie przez Żydów aszkenazyjskich, jest szul, co
jest określeniem synagogi w języku jidysz. Kobiety są zwolnione z modlitwy
w synagodze, ale wiele z nich uczęszcza do synagogi w szabat lub święta.
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Wewnątrz ortodoksyjnej synagogi istnieje podział na miejsca do siedzenia
dla mężczyzn i kobiet. W niektórych synagogach specjalna część dla kobiet
znajduje się na balkonie. W synagodze kobiety zakrywają włosy, a mężczyźni noszą szal (znany również jako „tałes, talit”) i filakterie (znane również jako
„tefilin”, czyli małe czarne skórzane pudełeczka zawierające zwoje pergaminu z wypisanymi wersetami z Tory), i zakrywają głowy.
W niektórych przypadkach synagoga pełni również funkcję domu kultury i
zawiera dodatkowe pomieszczenia, takie jak stołówka, koszerna kuchnia,
szkoła religijna, biblioteka, świetlica oraz mniejsza sala modlitw, w której
odbywają się codzienne nabożeństwa.
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GŁÓWNE ŚWIĘTA

PORADNIK PRAKTYCZNY DLA ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SZ A B AT
Szabat jest cotygodniowym dniem odpoczynku i modlitwy, który rozpoczyna się o
zachodzie słońca w piątek i trwa około 25 godzin, aż do pojawienia się trzech gwiazd
na niebie w sobotę. Przestrzeganie szabatu jest jednym z najważniejszych przykazań
judaizmu, a jego główną zasadą jest powstrzymywanie się od pracy. Religijni Żydzi
powstrzymują się w szabat od pracy, pisania, rozpalania ognia, używania urządzeń
elektronicznych, posługiwania się pieniędzmi, prowadzenia pojazdów, gotowania i
wielu innych czynności. Pobożni Żydzi, którzy ściśle przestrzegają szabatu, nie będą
wykonywać żadnej z zakazanych czynności opisanych powyżej, chyba że jest to
konieczne ze względu na stan zagrożenia życia.
W czasie szabatu więcej żydów uczęszcza do synagogi, a część z nich dojdzie do niej
pieszo.

RO SZ H A-SZ A N A ( Ż Y D OW SK I N OW Y RO K )
Według judaizmu Rosz ha-Szana rozpoczyna nowy rok i jest tradycyjną rocznicą stworzenia świata. Etymologicznie „Rosz” to hebrajskie słowo oznaczające „głowę”,
„ha” to przedrostek, a „Shana” oznacza „rok”.
Ponieważ kalendarz żydowski opiera się na cyklu księżycowym, Rosz ha-Szana może
przypadać między początkiem września a początkiem października. Zaczyna się o
zachodzie słońca i trwa dwa dni. Dni poprzedzające Rosz ha-Szana są tradycyjnie
poświęcone pokucie. Do synagog uczęszcza więcej wiernych, więc w tym czasie
panuje w nich większy ruch.

JO M K IP U R ( DZ IE Ń P O K U TY )
Jom Kipur jest uważany za „szabat szabatów”, najświętszy dzień w żydowskim kalendarzu. Zamyka okres rozpoczęty przez Rosz ha-Szana, a cały ten czas jest łącznie
określany w judaizmie Strasznymi Dniami. Motywem przewodnim tego dnia jest pokuta i pojednanie; tradycyjnie towarzyszy im 25-godzinny post. Etymologicznie „Jom”
to hebrajskie słowo oznaczające „dzień”, a Kipur pochodzi od rdzenia, które oznacza
„odpokutować”.
Nabożeństwo Jom Kipur jest wyjątkowe, ponieważ obejmuje pięć części modlitewnych. Wielu religijnych żydów spędza większość Jom Kipur w synagodze, ale część
wiernych kilkakrotnie wychodzi do domu i wraca do świątyni. Dla wielu świeckich
Żydów Jom Kipur jest jedynym okresem w roku, kiedy odwiedzają synagogę.
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CH A N UK A ( F E STI WA L ŚWI ATEŁ)
Chanuka to święto trwające osiem dni, które w kalendarzu gregoriańskim może
przypadać od końca listopada do końca grudnia. Świętuje zwycięstwo Machabeuszów
w wielkim powstaniu przeciwko imperium Seleucydów, ponowne poświęcenie świątyni jerozolimskiej i zapalenie menory.

ÜNNEPNAP

2021

Tu bi-Szwat

28 stycznia

Podczas Chanuki ludzie zapalają świece dziewięcioramiennego świecznika, zwanego
menorą. Każdej nocy dodawana jest kolejna świeca, aż wszystkie płoną razem.

Purim

Podczas tego święta publiczne zapalanie menory odbywa się w otwartych miejscach
publicznych.

Pesach

P UR I M
Purim to święto na pamiątkę ocalenia narodu żydowskiego w Imperium Perskim w
IV wieku p.n.e. Żydzi celebrują Purim, wymieniając podarunki w postaci jedzenia i
napojów, ofiarowując jałmużnę ubogim, przebierając się w kostiumy i nosząc maski.
W tym czasie spożywają uroczysty posiłek i publiczne odczytują Zwój Estery, zwykle
w synagogach. W czasie tego święta w okolicach żydowskich szkół i miejsc społeczności można zauważyć osoby, zwłaszcza dzieci, które są przebrane i zamaskowane.

2024

17 stycznia

6 lutego

16–17 marca

6–7 marca

27 marca –

15–23

5–13

22–30

12–20

4 kwietnia

kwietnia

kwietnia

kwietnia

kwietnia

25–26
lutego

4–6

25 stycznia

2025

23–24
marca

11–13

10 stycznia

13–14 marca

16–18 maja

Tisza be-Aw

17–18 lipca

6–7 sierpnia 26–27 lipca

6–8

25–27

15–17

2–4

września

września

września

października września

15–16

4–5

24–25

11–12

września

października września

20–28

9–17

września

października 7 paździer-

Rosz ha-Szana

P ESACH ( PAS CHA )

czerwca

25–27 maja

czerwca
12–13 sierpnia

1–3 czerwca

8–9 sierpnia
22–24

1–2

października października

29 września
Sukkot

–

16–24

6–13

października października

nika
Simchat Tora

29 września
28

Chanuka

listopada –
6 grudnia
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2023

Szawuot

Jom Kipur

Pesach jest kolejnym z trzech świąt pielgrzymich. Przypada w marcu lub kwietniu i
trwa osiem dni. O ile dziś Pesach upamiętnia wyjście narodu żydowskiego z niewoli
w dawnym Egipcie, w przeszłości, w okresie istnienia Świątyni, było to święto rolnicze
i sezonowe. Symbolem najbardziej kojarzonym z Pesach jest maca, przaśny podpłomyk zrobiony wyłącznie z mąki i wody, zastępujący produkty oparte na zakwasie,
które tradycyjnie nie są dozwolone podczas Pesach.

2022

18

8

25

15

października października października października
18–26

7–15

25 grudnia

14–22

grudnia

grudnia.

–2 stycznia

grudnia.
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WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI ŻYDOWSKIMI
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Istnieje kilka praktycznych aspektów bezpieczeństwa, z których powinni zdawać sobie sprawę funkcjonariusze organów porządku publicznego, by lepiej chronić i usprawnić współpracę ze społecznością żydowską.

Ł ĄC Z N O ŚĆ Z E SP O Ł E C Z N O ŚC IĄ
Należy ustalić, kto jest osobą do kontaktu w lokalnej społeczności żydowskiej. W
przypadku, gdy osoba do kontaktu jeszcze nie została powołana i nie jest się pewnym,
kto jest właściwą osobą we wspólnocie, należy wysłać e-mail do SACC by EJC (sacc@
sacc-ejc.org), by zostać skierowanym do odpowiedniej osoby.

Z AC H OWA N IA IN TE RP E RSO N A L N E
•

Ortodoksyjni żydzi nie podają na powitanie ręki osobom płci przeciwnej.

•

Wszystkich mężczyzn zachęca się do nakrycia głowy jarmułką podczas
wchodzenia do synagogi.

KO SZ E RN O ŚĆ
•

Do synagogi, szkoły żydowskiej czy domu zamieszkałego przez
ortodoksyjnych żydów można wnosić wyłącznie żywność koszerną.

•

Zapraszając religijnego żyda na spotkanie, należy pamiętać, żeby podawać
mu tylko koszerne jedzenie.

•

Należy mieć w zapasie paczkowaną żywność koszerną na wypadek gdyby
poprosił o nią więzień lub osoba zatrzymana.

•

Podczas podawania jedzenia nie należy usuwać opakowania.

SZ A B AT I ŚW IĘ TA Ż Y D OW SK IE
•
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W czasie nabożeństw szabatowych i świąt żydowskich więcej osób będzie
uczęszczać do synagogi.
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•

Wiele z nich będzie poruszać się pieszo w sąsiedztwie synagogi, a
mężczyźni mogą nosić jarmułki.

•

• Wielu Żydów, którzy w ciągu roku nie uczestniczą w nabożeństwach,
może pojawić się w synagodze z okazji ważnego święta. Wówczas synagogi
będą pełne ludzi, a na sąsiednich ulicach może panować zwiększony ruch.

•

Ortodoksyjni żydzi zgłoszą incydent lub złożą oświadczenie dopiero po
zakończeniu szabatu lub żydowskiego święta. Te ograniczenia są znoszone
w sytuacjach „zagrażających życiu”.

•

Ortodoksyjni żydzi podczas szabatu nie korzystają z elektryczności ani
żadnych urządzeń wymagających obsługi. Na przykład nie będą włączać
światła, otwierać drzwi elektrycznych, korzystać z telefonu lub komputera,
prowadzić samochodu itp. Mogą jednak podjechać samochodem do
synagogi tuż przed szabatem lub innym świętem żydowskim, co może
skutkować utrudnieniami w ruchu i parkowaniu wokół świątyni.

•

Żydzi, którzy nie przestrzegają ściśle szabatu czy świąt żydowskich, będą
gotowi przy tych okazjach zgłosić incydent, podpisać się swoim nazwiskiem,
skorzystać z telefonu itp.

•

W Sukkot wielu żydów wnosi i wynosi z synagogi wielkie pudła z liśćmi
palmowymi. Na terenie synagogi stanie kuczka – szałas, w którym żydzi
mają mieszkać podczas tygodniowego święta. Wielu żydów zbuduje
takie szałasy w swoich ogrodach lub miejscach ogólnodostępnych, aby w
tygodniu świątecznym spożywać w nich posiłki, a nawet spać.

•

Podczas Chanuki żydzi zwykle wystawiają menorę we frontowym oknie.
Podczas tego święta mogą być organizowane publiczne ceremonie
zapalania świec, co może przyciągnąć wielu ludzi i więcej uwagi.

•

W Jom Kipur synagogi będą pełne, bo zwykle w tym okresie świątynię
odwiedza o wiele więcej wiernych niż w jakikolwiek inny dzień w roku. W
związku z tym ulice wokół synagogi zapełnią się wiernymi. Pod koniec
nabożeństwa zaleca się, by wierni nie opuszczali świątyni jednocześnie,
ponieważ mogą stanowić łatwy cel ataku.
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ROB O CZ A DE FI NI C JA A NTYSEMI TYZMU

•

Odbieranie Żydom prawa do samostanowienia, np. poprzez wyrażanie
poglądu, że istnienie Państwa Izrael jest przedsięwzięciem rasistowskim.

26 maja 2016 r. organizacja International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
przyjęła następującą definicję antysemityzmu:

•

Stosowanie podwójnych standardów poprzez wymaganie od Izraela
zachowania, którego nie oczekuje się od żadnego innego państwa
demokratycznego.

•

Używanie symboli i obrazów związanych z klasycznym antysemityzmem
(np. twierdzenie, że Żydzi zabili Jezusa lub oskarżenia o mordy rytualne) do
charakteryzowania Izraela lub Izraelczyków.

•

Porównywanie współczesnej polityki Państwa Izrael z polityką nazistów.

•

Obwinianie Żydów jako ogółu za czyny Państwa Izrael.

„Antysemityzm to takie postrzeganie Żydów, które może wyrażać
się jako nienawiść do Żydów. Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu są skierowane przeciwko Żydom lub nie-Żydom i/lub
ich własności, wobec żydowskich instytucji i obiektów religijnych”.
Definicja zawiera 11 przykładów, które dostarczają wskazówek w celu identyfikacji
incydentów antysemickich:
•

Nawoływanie do zabijania lub krzywdzenia Żydów w imię radykalnej
ideologii lub ekstremistycznych poglądów religijnych, pomoc w takich
aktach lub usprawiedliwianie ich.

Działania antysemickie uznawane są za przestępstwo, gdy są tak zdefiniowane przez
prawo (np. negowanie istnienia Holocaustu lub rozpowszechnianie materiałów antysemickich w niektórych krajach).

•

Budowanie kłamliwych, odczłowieczających, demonizujących lub
stereotypowych zarzutów o Żydach jako takich lub o ich sile jako
zbiorowości – takich jak, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, mit o światowym
spisku żydowskim lub o Żydach kontrolujących media, gospodarkę, rząd
lub inne społeczności instytucje.

Przestępstwo uznane jest za przejaw antysemityzmu, gdy cele ataków, czy są to
osoby, czy ich mienie – takie jak np. budynki, szkoły, świątynie (miejsce modlitw),
cmentarze – są obrane za cel dlatego, że są postrzegane jako żydowskie lub związane z Żydami.

•

Oskarżanie Żydów jako narodu o odpowiedzialność za rzeczywiste lub
wyimaginowane wykroczenia popełnione przez pojedynczą osobę lub
grupę Żydów, a nawet za czyny popełnione przez nie-Żydów.

•

Negowanie faktu, rozmiaru i metod (np. komór gazowych) lub zamysłu
ludobójstwa ludności żydowskiej, przeprowadzonego przez nazistowskie
Niemcy i ich sojuszników podczas Drugiej Wojny Światowej.

•

Oskarżanie Żydów jako narodu lub Izraela jako państwa o wymyślenie lub
wyolbrzymianie Holokaustu.

•

Oskarżanie Żydów jako obywateli o bycie bardziej lojalnym wobec Państwa
Izrael lub też wobec rzekomych międzynarodowych interesów żydowskich
niż wobec swojego kraju.
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Dyskryminacja o charakterze antysemickim polega na odmawianiu Żydom możliwości
lub usług dostępnych dla innych co jest nielegalne w wielu krajach.
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•

23 marca 2018 r., Paryż, Francja:
Dwóch mężczyzn weszło do mieszkania 85-letniej ocalałej z
Holokaustu Mireille Knoll i kilkakrotnie dźgnęło ją nożem, a potem
ją podpaliło. Jeden ze sprawców rzekomo stwierdził: „Ona jest
Żydówką. Musi mieć pieniądze.”

•

9 października 2019 r., Halle, Niemcy:
Skrajnie prawicowy ekstremista próbował wejść do synagogi w
Halle w Niemczech w Jom Kipur, najświętszy dzień w żydowskim
kalendarzu. Napastnik kilkakrotnie strzelał do drzwi synagogi, ale
nie zdołał ich wyłamać. Następnie zastrzelił przechodnia i klienta
pobliskiej kebabiarni.

•

25 grudnia 2020 r., Rajec, Słowacja:
22 nagrobki na cmentarzu żydowskim w miejscowości Rajec zostały
zniszczone przez nieznanych wandali tydzień po tym, jak znaleziono 60
nagrobków w miejscowości Namestovo, uszkodzonych w podobny sposób.

•

3 stycznia 2020 r., Rodos, Grecja:
Fani piłki nożnej z ultras Rodos FC „Kakia Skala” wywiesili transparent z
napisem: „Juden Raus”.

•

14 lutego 2020 r., Czechy:
Kilka księgarń internetowych w Czechach oferowało w sprzedaży
antysemicką książkę dla dzieci „Trujący grzyb” Ernsta Hiemera, członka
redakcji nazistowskiej gazety propagandowej „Der Stürmer” w Trzeciej
Rzeszy.

•

23 lutego 2020 r., Campo de Criptana, Hiszpania:
Podczas procesji karnawałowej w Hiszpanii uczestnicy przebrali się za
nazistów i żydowskich więźniów obozów koncentracyjnych; tańczyli obok
platformy mającej przypominać krematorium.

•

28 lutego 2020 r., Wilno, Litwa:
Przewodnicząca litewskiej gminy żydowskiej została znieważona w
parlamencie przez nieznajomego: „Przestańcie brudzić Litwę! Ty Żydówo,
nie ma tu dla Ciebie miejsca!”

•

29 września 2020 r., Dania/Islandia/Norwegia/Szwecja:
Neonazistowski Nordycki Ruch Oporu zaatakował Żydów w prawie 20
miastach regionu, prowadząc antysemickie kampanie przez cały tydzień
poprzedzający Jom Kippur – najświętszy dzień w kalendarzu hebrajskim.

•

29 marca 2021 r., Bukareszt, Rumunia:
Na początku obchodów Paschy grożono śmiercią wielokrotnie nagradzanej
gwieździe kina i teatru Mai Morgenstern i jej dzieciom.
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ZAREJESTROWANE INCYDENTY ANTYSEMICKIE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

Zarejestrowane dane
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AT

Przestępstwa antysemickie popełnione przez prawicowych
ekstremistów

12

27

16

27

37

58

41

41

39

49

30

BE

Przypadki negowania Holokaustu i rewizjonizm

11

2

2

7

8

5

8

5

12

10

6

BG

Wyroki za przestępstwa antysemickie

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

CY

Incydenty antysemickie

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CZ

Przestępstwa motywowane przez antysemityzm

48

28

18

9

15

45

47

28

27

15

23

DE

Przestępstwa motywowane politycznie z elementem
antysemickim

1,690

1,268

1,239

1,374

1,275

1,596

1,366

1,468

1,504

1,799

2,032

DK

Zbrodnie ekstremistów wymierzone w Żydów

-

-

5

15

10

-

13

21

38

26

51

EE

Przestępstwa antysemickie

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

EL

Incydenty motywowane antysemityzmem

-

5

3

1

0

4

1

3

7

10

10

ES

Incydenty antysemickie

-

-

-

-

3

24

9

7

-

6

-

FI

Przestępstwa antysemickie

10

4

6

8

11

7

8

10

9

21

-

FR

Działania i groźby antysemickie

815

466

389

614

423

851

808

335

311

541

687

HR

Czyny przestępcze motywowane antysemityzmem

-

-

-

1

0

0

2

2

0

8

2

IE

Incydenty antysemickie

5

13

3

5

2

4

2

-

-

1

-

IT

Antysemicka działalność przestępcza

-

16

23

28

50

68

50

35

32

56

-

LT

Incydenty antysemickie

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

LU

Incydenty antysemickie

-

-

-

-

-

0

0

2

0

0

-

LV

Incydenty antysemickie

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

-

NMK

Incydenty antysemickie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

Incydenty antysemickie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

NL

Incydenty dyskryminacji antysemickiej o charakterze przestępczym

209

286

294

859

717

358

428

335

284

275

-

PL

Incydenty antysemickie

-

30

25

21

25

39

167

101

73

179

128

RO

Incydenty związane z antysemityzmem

4

7

6

6

9

12

13

14

22

13

17

RS

Incydenty antysemickie

9

3

7

1

0

4

0

1

2

2

1

SE

Przestępstwa z motywem antysemickim

250

161

194

221

193

267

277

182

0

278

-

SI

Incydenty antysemickie

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

SK

Osoby skazane za przestępstwa motywowane przez antysemityzm

2

3

1

4

2

1

0

2

1

7

3
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INCYDENTY ANTYSEMICKIE Z UŻYCIEM PRZEMOCY W PODZIALE NA KRAJE
2009–2017

Francja

Niemcy

Rosja

Wielka Brytania

Włochy

Źródło: Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry

BADANIE FRA DOTYCZĄCE DYSKRYMINACJI I PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI WOBEC ŻYDÓW W UE 2018 DOŚWIADCZENIA I POSTRZEGANIE ANTYSEMITYZMU

66%

Antysemityzm jest najbardziej
palącym problemem w kraju

85%

Zjawisko antysemityzmu
zwiększyło się w ostatnich pięciu
latach
Rozważana emigracja, bo nie czują
się bezpiecznie jako Żydzi:

Unika uczestnictwa w
wydarzeniach żydowskich, bo nie
czują się bezpiecznie jako Żydzi :
Źródło: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
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76%

29%

23%

89%

38%

34%

2013

2018
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SASCE to złożony projekt finansowany przez Komisję Europejską, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa miejsc kultu i ich otoczenia, w
ramach samych wspólnot chrześcijańskich, buddyjskich, muzułmańskich i
żydowskich oraz w ich wzajemnych relacjach. Opracowywanie i rozwijanie
dobrych praktyk zalecanych przez Komisję w zakresie ochrony przestrzeni
publicznych, ale także opieranie się na wiedzy i doświadczeniu dobrze zorganizowanych społeczności i grup bezpieczeństwa.
Cztery organizacje partnerskie oferują materiały dla przywódców, członków
i pracowników wspólnot (podstawowe narzędzia bezpieczeństwa, świadomość bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe). Następnym krokiem jest
zbudowanie sieci koordynatorów ds. wykorzystania tych treści, a następnie rozpowszechninie ich poprzez szkolenia, krótkie szkolenia w społecznościach i wokół nich, a także szersze kampanie komunikacyjne w całej
Europie.
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Celem projektu jest również budowanie zaufania i współpracy między społeczeństwem
obywatelskim a władzami krajowymi, ułatwiając tworzenie oficjalnych kanałów komunikacji między kierownictwem wspólnoty a organami publicznymi odpowiedzialnymi
za egzekwowanie prawa.
Prognozuje się, że będzie to początkiem długofalowego procesu współpracy
międzywyznaniowej w zakresie bezpieczeństwa, która przyniesie bardzo pozytywne
skutki dla społeczności w państwach członkowskich UE i poza nią.
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CE C

FA ITH M ATTE RS

Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) jest wspólnotą skupiającą 114
Kościołów tradycji prawosławnych, protestanckich i anglikańskich z całej
Europy w celu dialogu, wsparcia i wspólnej działalności.

Faith Matters Ireland (FMI) to organizacja pozarządowa, której celem jest propagowanie praw człowieka poprzez promowanie i obronę pluralizmu, spójności i integracji oraz
wspieranie i działania na rzecz osób, których prawa są łamane lub w których stronę
kierowana jest nienawiść, działania ekstremistów i inne zagrożenia.

Wzmacnia ich wspólne świadectwo, pełni służbę dla Europy i świata, wspiera pokój i pracuje nad jednością Kościoła. Wizją wspólnoty jest hasło
„Razem w nadziei i świadectwie”.
Dzięki sieci Narodowych Rad Kościołów zyskujemy informacje o problemach w skali lokalnej i krajowej, zaś organizacje partnerskie wspierają
rozwój ich wiedzy w wielu dziedzinach, w tym w zakresie posługiwania, migracji i uchodźców, oraz kobiet i młodzieży w kościołach.
Wspólnota CEC powstała w 1959 roku w celu umacniania pokoju, budując
most między Wschodem a Zachodem podczas zimnej wojny. Ówczesne zadania zbudowały podstawy jej obecnej działalności na rzecz humanitarnej,
społecznej i zrównoważonej Europy, żyjącej w pokoju ze sobą i ze swoimi
sąsiadami.

EBU
Europejska Unia Buddyjska (EBU) to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji buddyjskich i krajowych związków buddyjskich w Europie, założone
w 1975 roku. Obecność buddyzmu we wszystkich krajach europejskich
znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 50 lat, zatem stowarzyszenie reprezentuje kilka milionów buddystów, nie tylko przybyszów z krajów, w których buddyzm jest tradycją, ale też przede wszystkim Europejczyków, którzy przyjęli
buddyzm jako swoją filozofię życiową, inspirując się przesłaniem mądrości,
altruizmu, otwartości, miłowania dobroci i bezgranicznego współczucia dla
wszystkich żyjących istot.
Jako organ reprezentujący buddystów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w państwach członkowskich Rady Europy, EBU aktywnie
angażuje się w dialog na mocy art. 17 z instytucjami UE i innymi grupami
wyznaniowymi.
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FMI działa na rzecz wzmacniania i wspierania spójności społecznej poprzez programy
edukacyjne dla społeczności lokalnych, jednocześnie walcząc z ekstremizmem i przestępstwami z nienawiści. FMI aktywnie pracuje również nad programami formowania liderów społeczności, które pomagają w rozwoju przyszłych społeczników i aktywistów społecznych poprzez warsztaty online i offline.
FMI opracowuje raporty badawcze wspierające politykę społeczną na poziomie lokalnym, regionalnym i rządowym. FMI specjalizuje się również w kampaniach internetowych, opracowując projekty dotyczące przestępstw z nienawiści oraz ochrony i
bezpieczeństwa w Internecie.

SAC C BY E JC
Organizacja Security and Crisis Centre (SACC by EJC) została utworzona w 2012 roku
przez dr Moshe Kantora, przewodniczącego Europejskiego Kongresu Żydów. Główną
misją SACC by EJC jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznościom żydowskim w
całej Europie.
Każda sytuacja kryzysowa może zakłócić działalność społeczności, zniszczyć jej reputację i w inny sposób jej zagrozić. Im lepiej dana społeczność jest przygotowana do
radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, tym mniejsze prawdopodobieństwo,
że padnie ofiarą poważnej sytuacji kryzysowej. Pytanie nie brzmi: czy dojdzie do takiej sytuacji, tylko: kiedy? Wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów SACC by EJC
może pomóc społecznościom przygotować się i reagować w razie takich wydarzeń, a
także podpowie, jak po wszystkim wyjść z tego silniejszym. SACC by EJC organizuje
i prowadzi szkolenia, seminaria i konferencje w całej Europie w celu podniesienia
poziomu przygotowania społeczności żydowskich oraz wzmocnienia więzi z władzami lokalnymi i unijnymi.
Działania SACC by EJC skupiają się na krytycznych obszarach w szerokim zakresie,
od zarządzania kryzysowego, edukacji i antysemityzmu po terroryzm międzynarodowy i krajowy. SACC by EJC prowadzi niezależne, wysokiej jakości badania na potrzeby liderów społeczności, decydentów, instytucji europejskich, organów porządku
publicznego i naukowców. We współpracy z zewnętrznymi partnerami i organizacjami SACC by EJC opracowała różne publikacje i projekty multimedialne, które można
znaleźć na stronie www.sacc-ejc.org .
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Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie
stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba
działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych
poniżej informacji.
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