
CHRYSTIANOFOBIA
STAŁA SIĘ NIEZAPRZECZALNYM FAKTEM

W Polsce każdego roku dochodzi do wielu wrogich aktów dyskryminacji i przemocy 
wobec chrześcijan, w tym do profanacji kościołów i miejsc kultu oraz do bezczeszczenia 

krzyży czy innych symboli religijnych w miejscach publicznych. 

Większość okoliczności tych zdarzeń pozosta-
je jednak nieznana, dotychczas bowiem nikt nie 
monitorował takich niepokojących przypaków 
ani nie prowadził ich rejestru. Niestety, także 
w przestrzeni medialnej rzadko możemy 
usłyszeć o aktach wrogości wobec chrześci-
jan w naszym kraju.

Właściwie nie mówi się głośno ani o nienawiści, 
której doświadczają w życiu publicznym i prywat-
nym osoby żyjące zgodnie z nakazami sumienia, ani 
o drwinach czy obelżywych komentarzach pod adre-
sem tych, którzy otwarcie przyznają się do wiary. 
Milczy się o utrudnianiu takim osobom wykonywa-
nia obowiązków zawodowych w zgodzie z własnym 

CENTRUM WOLNOŚCI RELIGIJNEJ
Instytutu Ordo Iuris



Centrum Wolności Religijnej realizuje program umożliwiający obywatelom szybkie 
zgłaszanie drogą elektroniczną informacji o aktach nienawiści i dyskryminacji, 

których doświadczą oni sami lub ich bliscy.

Nasi prawnicy analizują te zgłoszenia i udziela-
ją poszkodowanym pomocy prawnej. Wszystkie 
przypadki są ewidencjonowane, katalogowane 
i regularnie publikowane w raportach, 
a następnie przedstawiane opinii publicznej. 

• Dajemy głos osamotnionym dotąd ofia- 
rom. Nie pozwalamy, by dalej milczano o aktach 
nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Polsce, 
której z roku na rok jest coraz więcej.

• Analizujemy każdy fakt naruszenia prawa, 
który zostanie do nas zgłoszony, a także podejmuje-
my działania i interwencje procesowe wszędzie tam, 
gdzie jest to konieczne dla ratowania osób narażo- 
nych na ograniczenie ich wolności i praw sumienia.

• Odpowiednio i skutecznie przeciwdziałamy 
agresji i dyskryminacji chrześcijan, by ochro-
na podstawowych praw człowieka była realnie za- 
gwarantowana oraz egzekwowana zarówno przez 
polski wymiar sprawiedliwości czy organy ścigania, 
jak i przez każdego człowieka – poprzez jego odpo- 
wiednią reakcję.

NIE MOŻEMY BYĆ BIERNI, GDY ATAKUJE SIĘ 
PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI.

Każdy ma prawo do poszanowania swo-
jej wiary i religii, a państwo musi szanować 
i chronić te prawa przynależne wszystkim 
wierzącym w równym stopniu.

JAK DZIAŁAMY?

sumieniem, o niszczeniu wrażliwości społecznej 
wulgarnym przekazem „artystycznym”, o usuwa- 
niu oraz niszczeniu krzyży czy wreszcie o profanacji 
kościołów i cmentarzy. A to tylko niektóre z działań 
wymierzonych przeciwko osobom przywiązanym 
do wiary i tradycyjnych wartości. Wszystko to spra-
wia, że w Polsce ludzie sumienia stają się marginal-
izowani, a ci, którzy chcą kierować się wiarą w swoich 
codziennych wyborach, są dyskryminowani.

O TYM WSZYSTKIM MILCZĄ POLSKIE MEDIA 
I DZIENNIKI STATYSTYCZNE, CHOĆ DZIEJE SIĘ 
TO NA NASZYCH OCZACH.

Jeśli będziemy bierni wobec tych czynów, 
ich sprawcy pozostaną bezkarni, a ochrona tak 
fundamentalnych praw, jakimi są wolność religijna 
i wolność sumienia przynależna każdemu człowie-
kowi, zostanie bezpowrotnie utracona. 

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której 
akty łamania podstawowych wolności staną 
się powszechne i codzienne. 

Nie wolno nam zgodzić się na to, aby społecz- 
na wrażliwość na ochronę wolności religi-
jnej i swobody sumienia została zniszczona. 

Prawnicy Ordo Iuris wspierają ludzi, którzy chcą żyć 
w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami 
przy podejmowaniu codziennych wyborów dotyczą-
cych zarówno ich życia prywatnego, jak i publiczne-
go. Chcemy, aby rzeczywista skala agresji i dys-
kryminacji wobec ludzi wiary i sumienia w Polsce 
stała się powszechnie znana, by zapewnić im ochronę, 
i wymierzyć sprawiedliwość sprawcom za każdym 
razem, gdy dojdzie do naruszenia lub złamania pod-
stawowych praw i wolności, których ochronę gwaran-
tuje zarówno Konstytucja RP, jak i wiążące Polskę 
umowy międzynarodowe. 



Uniemożliwienie uczestnictwa 
w obrzędach, praktykowania religii 
i modlitwy lub jej nauczania 

Mamy z tym do czynienia, gdy: 

• władze publiczne nie wyrażają zgody na organi-
zację zgromadzeń publicznych mających na celu gło-
szenie przekonań religijnych lub etycznych;

• usuwa się symbol religijny z przestrzeni publicznej; 

• karze się osoby uczestniczące w zgromadzeniach 
publicznych odbywających się zgodnie z prawem; 

• uniemożliwia się prowadzenie wykładów lub 
głoszenie referatów na państwowych uczelniach 
na tematy dotyczące religii, wyznania i poglądów.

Przypadki złośliwego przeszkadzania 
podczas Mszy Świętej lub uroczystości 
czy obrzędów

Mamy z tym do czynienia, gdy uniemożliwia się 
lub utrudnia przebieg liturgii, mszy, zbiorowej 
modlitwy, a także np. pogrzebów.

Obrazę uczuć religijnych innych 
osób poprzez znieważenie publiczne 
przedmiotu czci religijnej lub miejsca 
przeznaczonego do publicznego 
wykonywania obrzędów religijnych 

Mamy z tym do czynienia, gdy: 

• ma miejsce znieważenie bądź uszkodzenie przed-
miotu czci religijnej, np. hostii, kielicha, świętego 
obrazu itp.;

• wystawia się na widok publiczny lub w inny 
sposób upublicznia treści godzące w uczucia religijne, 
np. wulgarne plakaty, programy, reklamy, ogłoszenia. 

Akty wandalizmu i niszczenia mienia 
świątyń i miejsc kultu religijnego 
oraz innych miejsc przeznaczonych 
do wykonywania obrzędów religijnych

Mamy z tym do czynienia, gdy: 

• pojawiają się obelżywe i wulgarne napisy, rysun-
ki, graffiti na murze lub ścianie świątyni, miejscu 
kultu religijnego oraz w innych miejscach przezna- 
czonych do wykonywania obrzędów religijnych; 

• ma miejsce burzenie pomników w miejscach 
kultu religijnego, niszczenie obrazów, wybijanie o- 
kien, łamanie ławek, niszczenie dekoracji, kradzieże 
przedmiotów sakralnych; 

• dojdzie do niszczenia nagrobków i mienia 
na cmentarzach, przy świątyniach czy w innych 
miejscach kultu religijnego oraz w przestrzeniach 
przeznaczonych do wykonywania obrzędów religij- 
nych.

JAKIE ZDARZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ?

Przypadki dyskryminacji 

Mamy z tym do czynienia, gdy: 

• dochodzi do zwolnienia z pracy z powodu 
przynależności do określonej grupy wyznaniowej;

• ma miejsce w ykluczenie z procesu rekru-
tacyjnego z uwagi na przynależność do grupy 
wyznaniowej.



Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które 
osobiście doświadczyły albo były świad- 
kami dyskryminacji czy też czynów zabro- 
nionych motywowanych nienawiścią. 
Takie przypadki należy zgłaszać do Centrum 
Wolności Religijnej.

Uniemożliwienie swobodnego 
korzystania z wolności sumienia przez 
lekarzy, pielęgniarki lub farmaceutów

Mamy z tym do czynienia, gdy np.:

• odmówi się lekarzowi prawa do powołania się
na klauzulę sumienia w przypadku, gdy nie zgodzi
się on na przepisanie środków antykoncepcyjnych
lub wczesnoporonnych na życzenie pacjentki bądź
przeprowadzenie aborcji i w związku z tym np. zos-
tanie zwolniony z pracy;

• odmawia się możliwości skorzystania ze sprzeci-
wu sumienia farmaceucie, który nie zgodzi się na
wydanie preparatów wczesnoporonnych lub –
w przypadku prowadzenia przez niego działal-
ności gospodarczej – nie chce umieścić w swojej
ofercie środków antykoncepcyjnych albo wczes-
noporonnych;

• pielęgniarka uczestniczy w procedurze aborcji
pod przymusem.

Naruszenie prawa rodziców 
do zapewnienia dzieciom wychowania 
oraz nauczania moralnego i religijnego 
zgodnie ze swoimi przekonaniami

Mamy z tym do czynienia, gdy: 

• organizuje się w szkole zajęcia dla uczniów prowa- 
dzone przez organizacje pozarządowe bez uprzedniej
konsultacji z przedstawicielami rodziców, w szczegól-
ności, gdy zajęcia odbywają się w ramach przedmio- 
tów obowiązkowych;

• prezentuje się podczas obowiązkowych zajęć szkol- 
nych treści wykraczające poza program nauczania,
które stoją w sprzeczności z przekonaniami moral-
nymi lub religijnymi rodziców.

Inne przestępstwa, które mogą być motywowane nienawiścią 
ze względu na przynależność wyznaniową: 

• pochwalanie lub nawoływanie do popełnienia
przestępstw wobec chrześcijan;

• kradzież;

• naruszenie nietykalności cielesnej;
• spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;
• zabójstwo.

JAK ZGŁOSIĆ?
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ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
tel. 22 404 38 50 
biuro@ordoiuris.pl

Wejdź na stronę: 

cwr.ordoiuris.pl
i wypełnij formularz zgłoszenia!

Jeśli masz pytania – napisz:

cwr@ordoiuris.pl


