
Shromáždění za náboženskou svobodu a solidaritu s pronásledovanými křesťany
Už nemůžeme mlčet!!! Praha — Hradčanské náměstí, 14.10.2015 od 17:00 h.

Chceme apelovat na občany, křesťany i představitele církví a veřejného života, aby pamatovali na pronásledo-
vané křesťany. Pojďme upozornit média, že křesťané nejsou pronásledováni jen v IS. Žádejme politiky, aby se 
brali za dodržování náboženské svobody a rozvojovou pomoc podmínili dodržováním základních svobod — aby 
obchod nenadřazovali lidským právům. Aby byl přednostně udělován azyl pronásledovaným křesťanům a pří-
slušníkům ostatních ohrožených náboženských menšin.

Záštitu nad shromážděním převzal biskup Václav Malý.

A PROTO VÁS ZVEME NA

NEMŮŽEME MLČET!

Křesťanství je nejpronásledovanější náboženství. Křesťané jsou pronásledováni ve 139 zemích. V současné 
době je každý desátý křesťan obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ve světovém měřít-
ku se jedná až o 200 miliónů křesťanů. Ročně je zabito více než 100 000 křesťanů.

V minulém století byli křesťané nejmasívněji pronásledováni v komunistických zemích a nadále jsou v těch zby-
lých pronásledováni (KLDR, Čína, Vietnam, Kuba). V 21. století se ale těžiště agrese přesunulo do muslimských 
států. Problémy ve vztahu s islámem souvisí s uplatňováním islámského práva šaría, které má za následek ome-
zení občanských a politických práv jinověrců. Křesťané jsou také obětí teroristických útoků a sektářského násilí. 
S těmito jevy se setkáváme v menší či větší míře napříč celým islámským světem. V poslední době silně narůstá 
i násilný fundamentalismus hinduistický v Indii, kde se množí útoky na křesťany a příslušníky ostatních menšin.

Na jaře r. 2011 vyhlásila Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) varování před hrozbu úplné likvidace křesťanů 
a ostatních náboženských menšin na Blízkém a Středním Východě. V současnosti vidíme, že se toto varování 
naplňuje.

Církve uplatňují k islámským zemím a islámu vstřícný postoj. Je za ním pochopitelná snaha neradikalizovat umír-
něné muslimy a dál nezhoršovat situaci křesťanů. Vidíme ale, že se tento přístup neosvědčil — křesťané jsou ve 
stále větším nebezpečí a navíc jejich situace zůstává světové veřejnosti utajena.

„Jak můžeme chtít po politicích, aby se zajímali o pronásledované křesťany, když na ně nepamatují ani předsta-
vitelé a příslušníci západních církví?“, říká republikánský kongresman Frank Wolf.

Je nejvyšší čas, aby se lidé, zejména křesťané, probudili. „Trpí-li jedná část, trpí s ní části všechny“ (1. Kor 12:26)



CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita
byla založena v roce 1977 jako nekonfesní organizace. Česká pobočka pak v roce 1991.
Monitoruje stav náboženské svobody a informuje o postavení křesťanů. Vydává tiskoviny. Financuje a organizuje 
projekty zaměřené na konkrétní pomoc pronásledovaným, vězňům a jejich rodinám. Organizuje modlitby, demon-
strace a petice. Nabízí přednášky a prezentace. Snaží se působit na politiky.

Křesťanská mezinárodní solidarita — CSI ČR
www.csi-cr.cz
e-mail:  csi.czechrepublic@gmail.com
tel.: 737 852 903

Bankovní spojení: ČSOB č. ú. 0278125043/0300

CSI v Súdánu
 V roce 1995 zahájila CSI repatriaci zotročených křes-
ťanů a doposud jich osvobodila více než 100 tisíc. 
Otroci, kterých na muslimském severu Súdánu ještě 
několik desítek tisíc zůstává, jsou většinou vykupo-
váni výměnou za vakcíny pro dobytek jejich majitelů. 
Po návratu do Jižního Súdánu obdrží lékařské ošet-
ření, kozu a balíček potřeb do nového začátku. Vše 
cca za 160 USD (4 000 Kč) na osobu.

CSI v Nigérii
aktivně působí od roku 2013 a pomáhá obětem řá-
dění Boko Haram. CSI umožňuje dětem uprchlíků 
navštěvovat školu, podporuje sirotčinec a poskytuje 
mikroúvěry, aby mohli uprchlíci začít budovat nový 
život. Vedle toho CSI pomáhá vyhnancům v severo-
nigérijských městech Maiduguri a Yola — dodává po-
traviny a ošetřuje zraněné.

CSI v Iráku a Sýrii
pomáhá křesťanům od doby, kdy se v Iráku po sesaze-
ní Saddáma Husajna v roce 2003 rozpoutalo sektářské 
násilí. V současnosti CSI poskytuje pomoc křesťanům 
a jezídům vyhnaným z irácké provincie Ninive a ze Sýrie. 
Počet iráckých křesťanů klesl za několik let z 1,3 mil. na 
pouhých asi 200 tisíc. 

Dále CSI rozvíjí své projekty v Pákistánu, Indii a Egyptě. Více na www.csi-cr.cz

Podpořte CSI — podpořte pronásledované křesťany!
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