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Konkluzje Rady w sprawie Syrii i Iraku 20 stycznia 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Syrii
Punkt 3: "(…) Jako że większość Syryjczyków odrzuca przemoc, wszystkie wysiłki należy ukierunkować na wspólny cel polegający na odbudowie państwa, wyzbyciu się 

jego autorytarnej przeszłości, zachowaniu tradycji oraz międzyreligijnym, międzyetnicznym i kulturalnym współistnieniu, jak również na zagwarantowaniu pełnego 

poszanowania praw człowieka. UE zaniepokojona jest trudną sytuacją wszystkich grup narażonych na atak oraz mniejszości etnicznych i religijnych, w tym chrześcijan".

Konkluzje Rady w sprawie Egiptu 10 lutego 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Egipcie
Punkt 7: "UE ponawia swój apel do wszystkich Egipcjan o przerwanie spirali przemocy i powstrzymanie się od podejmowania działań, które generują dalszą agresję, takich 

jak prowokacje i nawoływanie do nienawiści (w tym skierowane przeciwko chrześcijanom i innym wspólnotom religijnym) czy deklaracje polityczne służące wyłącznie 

pogłębieniu podziałów. Dopiero wówczas można będzie zapewnić trwałą stabilność i ożywienie gospodarcze".

Konkluzje Rady w sprawie Iraku 10 lutego 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Iraku

Punkt 2: "UE uważa, że wewnętrzne podziały polityczne i napięcia na tle religijnym przyczyniły się znacząco do pogorszenia stanu bezpieczeństwa w Iraku, czemu nie 

mogą zaradzić wyłącznie działania sił bezpieczeństwa. UE ponownie apeluje do irackich przywódców politycznych i religijnych, by nawiązali dialog i wypowiedzieli się 

przeciwko napięciom na tle religijnym i przemocy. Zachęca iracki rząd, by wzmocnił praworządność i przedsięwziął energiczne środki, by promować pluralizm i 

przyspieszyć pojednanie, ponieważ długoterminowe bezpieczeństwo i stabilność Iraku zależą od pluralistycznych działań politycznych". 

Konkluzje Rady w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej 17 marca 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej

Punkt 3: "(…) UE wzywa do kontynuowania podejmowanych przez przejściowe władze działań mających na celu przywrócenie państwa prawa. By tego dokonać, 

konieczne jest przywrócenie bezpieczeństwa, odbudowanie administracji i wdrożenie zasad dobrego zarządzania gospodarczego oraz prowadzenie dialogu 

międzyreligijnego i mediacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi (...)".

Konkluzje Rady w sprawie Syrii 14 kwietnia 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Syrii
Punkt 7: "UE jest coraz bardziej zaniepokojona trudnym i pogarszającym się położeniem wszystkich grup szczególnie wrażliwych oraz mniejszości etnicznych i religijnych, 

odnotowując, że coraz częściej celem ataków grup ekstremistycznych stają się chrześcijanie. (...)".

Konkluzje Rady w sprawie nawiązania z Mjanmą/Birmą 

dialogu dotyczącego praw człowieka
12 maja 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Dialog dotyczący praw człowieka z Mjanmą/Birmą

Punkt 4: "Kryteria współpracy w zakresie praw człowieka między UE a Mjanmą/Birmą (…) Zaradzenie kwestiom odnoszącym się do dyskryminacji ze względu na 

pochodzenie etniczne, język, religię lub przekonania, orientację seksualną, płeć społeczno-kulturową i niepełnosprawność".

Konkluzje Rady w sprawie Iraku 15 sierpnia 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Iraku

Punkt 3: "(…) Unia potępia także akty okrucieństwa i naruszenia podstawowych praw człowieka, w szczególności gdy są skierowane przeciwko mniejszościom religijnym i 

najsłabszym grupom społecznym (…)". 

Punkt 4: "UE (…) Wzywa wszystkich przywódców politycznych, religijnych i plemiennych, by przyczyniali się do tych istotnych wysiłków na rzecz wzmocnienia 

wiarygodności przyszłego rządu, przywracając w szczególności ludności sunnickiej i kurdyjskiej – dzięki procesowi angażującemu wszystkie strony – przekonanie o 

wiarygodności instytucji demokratycznych i umożliwiając wypracowanie politycznego rozwiązania obecnego kryzysu".

Konkluzje Rady w sprawie kryzysu związanego z 

ISIL/Da'esh w Syrii i Iraku
20 października 2014 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Kryzys związany z ISIL/Da'esh

w Syrii i Iraku

Punkt 6: Nadal priorytetem pozostają międzynarodowe starania na rzecz przeprowadzenia przez Syrię procesu przemian politycznych, aby zachować jedność, suwerenność i 

integralność terytorialną tego kraju, jednocześnie zachowując jego wieloetniczny i wieloreligijny charakter. (...) W Syrii nie może być trwałego pokoju, jeśli nie 

uwzględnione zostaną uzasadnione roszczenia ogółu zwykłych Syryjczyków, w tym tych należących do grup etnicznych i religijnych".

Punkt 7: "UE jest głęboko poruszona masowymi zabójstwami, pogwałceniami praw człowieka, w tym systematycznymi aktami przemocy seksualnej i przemocy ze względu 

na płeć, dokonywanymi w Syrii i Iraku przez ISIL/Da'esh i inne ugrupowania terrorystyczne, w szczególności wobec chrześcijan i innych grup religijnych i etnicznych, 

kobiet i dzieci, i zdecydowanie potępia te akty. (...) UE jest poważnie zaniepokojona naruszaniem praw człowieka i przemocą na tle religijnym w Iraku".

Punkt 9: "UE z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w dniu 8 września nowego rządu w Iraku oraz zobowiązanie się tego rządu do stawienia czoła bieżącym problemom 

przez prowadzenie polityki obejmującej wszystkie grupy społeczne, spełniającej potrzeby i aspiracje wszystkich grup w społeczeństwie irackim. Niedokonanie tego może 

zaszkodzić staraniom na rzecz zwalczania ISIL/Da'esh, utrudnić wysiłki rządu służące promowaniu pojednania narodowego w Iraku i spowodować dalsze nasilenie napięć 

na tle religijnym (...)".

Punkt 12: "(...) UE apeluje do krajów regionu i do społeczności międzynarodowej, by współpracowały, aby pomóc Irakowi w radzeniu sobie z napięciami na tle religijnym 

oraz w przywróceniu pokoju i stabilizacji".

Konkluzje Rady w sprawie zwalczania terroryzmu 9 lutego 2015 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Zwalczanie terroryzmu

Punkt 1: "Rada zdecydowanie potępia niedawne ataki, które zostały przeprowadzone przez grupy terrorystyczne i pojedynczych terrorystów w Europie, na Bliskim 

Wschodzie, w Afryce i Azji. Terroryzm stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich państw i wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie etniczne, wyznawaną 

religię lub przekonania. (...)".

Punkt 4: Przeciwdziałanie radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi (...) " Ułatwić dialog międzywyznaniowy, dialog społeczeństwa obywatelskiego, kontakty 

bezpośrednie, wymianę akademicką i kulturalną. Zbadać możliwości utworzenia forum wybitnych osób z Europy i świata muzułmańskiego, aby zachęcić do zwiększenia 

wymiany intelektualnej i promować szersze dyskusje tematyczne dotyczące przyczyn i skutków terroryzmu oraz radykalizacji postaw w naszych społeczeństwach. W tym 

kontekście zwracać się do odnośnych instytucji UE o dalsze zbadanie możliwości współpracy z takimi podmiotami jak Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh w 

Aleksandrii, oenzetowski Sojusz Cywilizacji w Nowym Jorku oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Między Religiami i Kulturami im. króla Abd Allah ibn Abd al-

Aziza w Wiedniu. (...) Zwrócić się do specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka o nieustawanie w wysiłkach mających na celu obronę i wspieranie – w 

szczególności w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – wolności słowa, wolności religii lub przekonań oraz innych uniwersalnych wartości".

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE w roku 2015 

na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka
9 lutego 2015 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka

Punkt 13: Unia Europejska (…) "będzie też dalej opowiadać się za wolnością religii i przekonań oraz nawoływać do większych starań o ochronę praw osób należących do 

mniejszości religijnych".

Konkluzje Rady w sprawie regionalnej strategii UE 

dotyczącej Syrii i Iraku oraz zagrożenia ze strony 

ISIL/Daiszu

16 marca 2015 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
Regionalna strategia UE dotycząca Syrii i Iraku

oraz zagrożenia ze strony ISIL/Daiszu

Punkt 2: "UE bezwarunkowo potępia ataki bez rozróżnienia, akty okrucieństwa, zabójstwa i naruszanie praw człowieka dokonywane przez ISIL/Daisz i inne ugrupowania 

terrorystyczne, w szczególności wobec chrześcijan i innych grup religijnych i etnicznych. UE podkreśla znaczenie zachowania wieloetnicznego, wieloreligijnego i 

wielowyznaniowego charakteru społeczeństw Syrii i Iraku. UE wspiera międzynarodowe wysiłki i inicjatywy mające na celu rozwiązanie tych problemów i w związku z 

tym z zadowoleniem przyjmuje fakt zorganizowania posiedzenia ministerialnego w sprawie ofiar ataków i nadużyć na tle etnicznym lub religijnym na Bliskim Wschodzie, 

które odbędzie się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w dniu 27 marca".

Punkt 7: "(...) Należy utrzymać ścisłe rozróżnienie między pomocą humanitarną a działaniami wojskowymi; pomoc humanitarna musi dotrzeć do wszystkich ludzi w 

potrzebie niezależnie od ich politycznych, religijnych, etnicznych lub innych przekonań lub ich lokalizacji geograficznej, wyłącznie na podstawie potrzeb, i musi być 

dostarczana przy pełnym poszanowaniu humanitarnych zasad neutralności (...)".

Punkt 20: "Doniesienia na temat rażących, powszechnych i systematycznych przypadków łamania praw człowieka oraz nadużyć i przemocy na tle religijnym budzą 

poważne zaniepokojenie. UE z zadowoleniem przyjmuje dziewiąte sprawozdanie komisji dochodzeniowej ONZ oraz potępia wyszczególnione w nim zbrodnie przeciwko 

ludzkości oraz przypadki łamania praw człowieka i nadużycia, których dopuszczają się w szczególności reżim Bassara al-Assada i ugrupowania terrorystyczne (...)".

Punkt 25: "UE wyraża ubolewanie w związku ze stałą obecnością i brutalnymi działaniami ISIL/Daiszu w Iraku i podkreśla, że w celu pokonania ISIL/Daiszu oraz 

osiągnięcia długoterminowej stabilności rozwiązany musi zostać leżący u podłoża kryzys polityczny i w zakresie bezpieczeństwa w Iraku. Wzywa wszystkie grupy 

społeczeństwa irackiego do jedności w walce z ISIL/Daiszem. Doniesienia na temat rażących i powszechnych przypadków łamania praw człowieka, nadużyć i przemocy na 

tle religijnym budzą poważne zaniepokojenie (...)".

Punkt 26: "UE zachęca wszystkie właściwe władze do wzmocnienia obecnych wysiłków na rzecz rejestracji osób wewnętrznie przesiedlonych i do zapewnienia jednakowej 

ochrony wszystkim społecznościom etnicznym i religijnym będącym częścią społeczeństwa irackiego, a także uchodźcom z Syrii.(...)".

Konkluzje Rady w sprawie strategii UE wobec Azji 

Środkowej
22 czerwca 2015 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Strategia UE wobec Azji Środkowej

Punkt 9: "(…) Na szczególną uwagę i wsparcie ze strony UE zasługuje realizacja zobowiązań wspomnianych krajów odnośnie do powszechnych okresowych przeglądów 

praw człowieka oraz sytuacja obrońców praw człowieka. Wśród priorytetów UE znajdą się zwłaszcza: wspieranie poszanowania wolności zgromadzeń, wolności zrzeszania 

się i wolności słowa, wolności religii lub przekonań, propagowanie praw kobiet, dzieci i osób należących do mniejszości oraz wspieranie wysiłków służących 

wyeliminowaniu tortur. (...)"

Konkluzje Rady w sprawie Syrii 12 października 2015 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Syrii

Punkt 7: "UE zdecydowanie potępia ataki bez rozróżnienia, akty okrucieństwa, zabójstwa, akty przemocy seksualnej związane z konfliktem, naruszanie praw człowieka i 

przypadki poważnego pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego, które są dokonywane przez Daisz i inne ugrupowania terrorystyczne względem ogółu ludności 

cywilnej, w tym wobec chrześcijan oraz innych grup religijnych i etnicznych. UE popiera międzynarodowe wysiłki i inicjatywy na rzecz rozwiązania tych problemów. UE 

potępia umyślne niszczenie przez Daisz kulturalnego dziedzictwa w Syrii i Iraku, co zgodnie z prawem międzynarodowym stanowi zbrodnię wojenną".

Konkluzje Rady na temat Sri Lanki 16 listopada 2015 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja na Sri Lance

Punkt 7: "Rada zachęca rząd Sri Lanki do podjęcia już na wczesnym etapie kroków służących budowie zaufania społeczności. (…) Potrzebne są także dalsze działania 

dotyczące szeregu kwestii praw człowieka, w tym przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, tortur oraz ochrony osób należących do mniejszości religijnych, 

etnicznych i innych mniejszości, obrońców praw człowieka i dziennikarzy". 

Konkluzje Rady w sprawie Iraku 14 grudnia 2015 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Iraku

Punkt 5: "UE podkreśla, jak ważne w walce z Daiszem na wszystkich wyzwolonych obszarach jest pełne poszanowanie prawa międzynarodowego, praw człowieka i 

praworządności. Przypomina, że walka z terroryzmem będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie przeprowadzona przy pełnym poszanowaniu międzynarodowych praw 

człowieka, zapobieganiu przemocy na tle religijnym, łagodzeniu napięć na tle religijnym, a zarazem zachowaniu wieloetnicznego, wieloreligijnego i 

wielowyznaniowego charakteru irackiego społeczeństwa, jak podkreślono w planie działania przyjętym 8 września na konferencji paryskiej w sprawie ofiar przemocy na 

tle etnicznym i religijnym na Bliskim Wschodzie.(...)".

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2016 na 

forach ONZ zajmujących się prawami człowieka
15 lutego 2016 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka

Punkt 13: "(...)UE będzie także nadal propagować wolność religii lub przekonań, zdecydowanie sprzeciwiać się nietolerancji religijnej i apelować o większą ochronę osób 

należących do mniejszości religijnych i innych mniejszości przed prześladowaniami i przemocą. Z uwagi na fakt, że wolność religii lub przekonań oraz wolność wypowiedzi 

są współzależne, propagowanie obu odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania".

Konkluzje Rady w sprawie regionalnej strategii UE 

dotyczącej Syrii i Iraku oraz zagrożenia ze strony Daiszu
23 maja 2016 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

 Regionalna strategia UE dotycząca Syrii i Iraku oraz zagrożenia ze 

strony Daiszu

Punkt 1: "UE potwierdza swoje zobowiązanie po raz pierwszy podjęte w marcu 2015 roku w regionalnej strategii UE dotyczącej Syrii i Iraku oraz zagrożenia ze strony 

Daiszu na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Syrii i Iraku oraz w całym regionie, położenia kresu cierpieniom ludności Syrii i Iraku, a także na 

rzecz zachowania wieloetnicznego, wieloreligijnego i wielowyznaniowego charakteru społeczeństw Syrii i Iraku oraz ochrony bogatego dziedzictwa kulturowego tego 

regionu. (...)".

Punkt 5: "(...) Konieczne są intensywne negocjacje, by przed 1 sierpnia wypracować porozumienie w sprawie rzeczywistych przemian politycznych, które objęłyby 

powstanie mającego szeroki zakres, obejmującego wszystkie strony, stojącego ponad podziałami religijnymi organu rządu przejściowego z pełnymi uprawnieniami

wykonawczymi".

Punkt 6: "(...) UE wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich arbitralnie zatrzymanych osób, w szczególności kobiet i dzieci, oraz do poszanowania praw człowieka 

w odniesieniu do wszystkich osób, w tym należących do mniejszości religijnych i etnicznych, przez wszystkie strony w Syrii (...)".

Punkt 13: "UE po raz kolejny bezwarunkowo potępia przypadki naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego, akty okrucieństwa, zabójstwa i naruszanie praw 

człowieka, których Daisz dopuścił się w Iraku. Miały one wpływ na wszystkich Irakijczyków. Choć ofiarą tych czynów padają przede wszystkim muzułmanie, są one 

kierowane szczególnie przeciwko mniejszościom etnicznym i religijnym, takim jak jezydzi, chrześcijanie i Turkmeni (...)".

Punkt 18: "(...) UE będzie nasilać swoje działania antyterrorystyczne, koordynując ich aspekty zewnętrzne i wewnętrzne, w następujący sposób: (...) wzmocnienie jej prac w 

zakresie przeciwdziałania radykalizacji postaw w ramach światowej koalicji oraz we współpracy z państwami muzułmańskimi – poprzez wymianę optymalnych rozwiązań, 

zacieśnienie współpracy UE z operatorami internetowymi oraz mediami społecznościowymi, propagowanie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego z myślą o 

wyeliminowaniu zjawiska radykalizacji postaw oraz zachęcaniu do tolerancji (...)".

Konkluzje Rady Unii Europejskiej, w których pojawiają się kwestie religijne (lata 2014-2021)



Nazwa dokumentu Data wydania dokumentu Rodzaj polityki UE Zarys problemowy Treści dotyczące kwestii religijnych

Konkluzje Rady w sprawie Pakistanu 18 lipca 2016 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Pakistanie

Punkt 3: "UE przypomina o swoich obawach w związku z sytuacją w Pakistanie w zakresie praw człowieka, a zwłaszcza wolności religii lub przekonań, praw osób 

należących do mniejszości, praw kobiet i praw dziecka. UE z zadowoleniem przyjmuje fakt przyjęcia przez Pakistan planu działania dotyczącego praw człowieka i jego 

decyzję o wzmocnieniu jego instytucji zajmujących się prawami człowieka (...)".

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2017 na 

forach ONZ zajmujących się prawami człowieka
27 lutego 2017 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka

Punkt 9: "UE, zaniepokojona ciągłym naruszaniem praw człowieka w kilku regionach w Mjanmie/Birmie, w szczególności wobec osób należących do ludu Rohingya 

zamieszkującego stan Rakhine, ponawia wezwanie do zniesienia dyskryminacji i prześladowań osób należących do mniejszości etnicznych i religijnych, do wiarygodnych i 

niezależnych dochodzeń w sprawie zgłoszonych naruszeń i nadużyć praw człowieka oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich sprawców aktów przemocy i 

nienawiści, jak również do zapewnienia dostępu osobom niosącym pomoc humanitarną i obserwatorom. (...)".

Punkt 22: "UE nadal będzie propagować wolność religii lub przekonań, zdecydowanie przeciwstawiać się nietolerancji religijnej i apelować o większą ochronę osób 

należących do mniejszości religijnych i innych mniejszości przed prześladowaniami i przemocą. Wciąż jest szczególnie zaniepokojona prześladowaniem i 

dyskryminowaniem osób należących do mniejszości religijnych na całym świecie".

Konkluzje Rady w sprawie Iraku 19 czerwca 2017 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Iraku

Punkt 2: "W tym krytycznym momencie historii Iraku UE ponownie zapewnia o swoim stanowczym poparciu dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Iraku, 

oraz o swoim głębokim i czynnym zaangażowaniu na rzecz zachowania wieloetnicznego, wieloreligijnego i wielowyznaniowego charakteru społeczeństwa irackiego, w 

tym na rzecz ochrony mniejszości. (...)".

Punkt 7: "(...) UE jest gotowa wnosić dalszy wkład w starania Iraku na rzecz ożywienia gospodarczego i czynnie wspiera władze Iraku w pracach na rzecz usprawnienia 

usług publicznych, ulepszenia pluralistycznego zarządzania, zwalczania korupcji i zapewnienia równych praw dla wszystkich Irakijczyków, bez względu na ich pochodzenie 

etniczne, płeć, religię czy przekonania, zgodnie z iracką konstytucją (...)".

Konkluzje Rady w sprawie działań zewnętrznych UE w 

dziedzinie zwalczania terroryzmu
19 czerwca 2017 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Działania zewnętrzne UE w dziedzinie zwalczania terroryzmu

Punkt 1: "(…) Rada potwierdza też, że terroryzm nie może i nie powinien być utożsamiany z jakąkolwiek religią, narodowością, cywilizacją lub grupą etniczną. (...)".

Punkt 20: "(…) Szczególną uwagę należy poświęcić roli kobiet, młodzieży, społeczeństwa obywatelskiego, ofiar terroryzmu, a także przywódców religijnych i 

społecznościowych jako inicjatorów zmian w społeczeństwie (...)".

Konkluzje Rady w sprawie nadania nowego impulsu 

partnerstwu Afryka–UE
19 czerwca 2017 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Partnerstwo Afryka-UE

Punkt 11: Rada podkreśla "także znaczenie umocnienia odporności osób i społeczności na atrakcyjność brutalnego ekstremizmu i radykalizacji, także poprzez wspieranie 

tolerancji religijnej i dialogu międzyreligijnego (…)".

Konkluzje Rady w sprawie Pakistanu 17 lipca 2017 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Pakistanie

Punkt 7: "(…) UE ma także obawy co do: stosowania rzetelnego procesu sądowego wobec cywilów przez sądy wojskowe; wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich; sytuacji 

mniejszości; niewłaściwego stosowania przepisów prawa dotyczących bluźnierstwa; wolności religii lub wyznania oraz ograniczania wolności wypowiedzi, zwłaszcza 

wobec dziennikarzy i działaczy. (...)".

Konkluzje Rady w sprawie Iraku 22 stycznia 2018 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Iraku

Punkt 4: "UE ponownie zapewnia o swoim stałym, stanowczym poparciu dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Iraku, oraz o głębokim i czynnym 

zaangażowaniu na rzecz zachowania wieloetnicznego, wieloreligijnego i wielowyznaniowego charakteru społeczeństwa irackiego, w tym na rzecz ochrony mniejszości, 

w oparciu o związek między wspólną tożsamością narodową a obywatelstwem sprzyjającym włączeniu społecznemu".

Punkt 8: "We wszystkich procesach należy zapewnić – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – pełne uczestnictwo kobiet, młodzieży, społeczeństwa 

obywatelskiego i wszystkich grup społecznych w Iraku, w tym mniejszości etnicznych i religijnych".

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2018 na 

forach ONZ zajmujących się prawami człowieka
26 lutego 2018 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka

Punkt 23: "UE nadal będzie wspierać wolność religii lub przekonań wszystkich osób, zdecydowanie przeciwstawiać się nietolerancji religijnej i dążyć do większej ochrony 

przed dyskryminacją, prześladowaniami i przemocą osób należących do mniejszości religijnych i innych mniejszości na całym świecie. Będzie kontynuować swoje 

inicjatywy dotyczące wolności religii lub przekonań na forum Rady Praw Człowieka i Zgromadzenia Ogólnego ONZ ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wcześniej 

podjętych zobowiązań. UE nadal będzie sprzeciwiać się na całym świecie wszelkim formom rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i powiązanej z nimi nietolerancji. 

Nadal będzie propagować zasady równości i niedyskryminacji na forach ONZ i w swoich działaniach zewnętrznych oraz zwalczać wszelką dyskryminację ze względu na 

płeć, pochodzenie rasowe, etniczne lub społeczne, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i 

tożsamość płciową".

Konkluzje Rady w sprawie Jemenu 25 czerwca 2018 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Jemenie
Punkt 12: "UE wyraża zaniepokojenie w związku z doniesieniami o ograniczaniu wolności religii lub przekonań, obejmującym dyskryminację, bezprawne zatrzymanie i 

stosowanie przemocy. Szczególnie niepokojące jest skupianie się na mniejszościach religijnych.(...)".

Konkluzje Rady w sprawie Afganistanu 19 listopada 2018 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Aganistanie

Punkt 6: "Ubolewając nad coraz większą liczbą ofiar cywilnych w Afganistanie, UE potępia wszelkie ataki na cywilów i obiekty cywilne, także na szkoły, ośrodki religijne 

i lokale wyborcze, oraz przypomina, że na wszystkich stronach spoczywa odpowiedzialność za ochronę cywilów, zgodnie z zobowiązaniami tych stron wynikającymi z 

międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. (...)".

Konkluzje Rady w sprawie Pakistanu 19 listopada 2018 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Pakistanie

Punkt 3: "Propagowanie praw człowieka i praworządności oraz ich ochrona stanowią zasadnicze elementy zaangażowania UE w Pakistanie. Rada apeluje do Pakistanu, by 

spełniał swoje międzynarodowe zobowiązania i dokładał wszelkich starań w tym względzie. UE zwraca szczególną uwagę na kwestię wolności religii lub przekonań, 

nadużyć przepisów prawa o bluźnierstwie, kwestię wolności wypowiedzi i mediów, kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego, praw ludzi należących do 

mniejszości, oraz kwestię pełnego korzystania przez kobiety i dzieci z przysługujących im praw człowieka. UE zachęca rząd do pełnego przestrzegania i ochrony praw 

człowieka (...)".

Punkt 8: "(...) UE z zadowoleniem przyjmuje dwustronne ustalenia między Afganistanem a Pakistanem oraz inicjatywy mające na celu wspieranie dialogu między władzami 

religijnymi obu krajów (...)".

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na 

forach ONZ zajmujących się prawami człowieka
18 lutego 2019 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka

Punkt 5: "Unia Europejska będzie dążyła do dialogu na temat praw człowieka ze wszystkimi państwami, także za pośrednictwem specjalnego przedstawiciela UE ds. praw 

człowieka ściśle współpracującego ze specjalnymi przedstawicielami.UE ds. poszczególnych regionów.(...)". 

Punkt 10: "UE będzie nadal zdecydowanie sprzeciwiać się wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię lub 

przekonania, poglądy polityczne lub inne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz będzie konsekwentnie i konstruktywnie współpracować z 

agendami ONZ skupiającymi się na przemocy i dyskryminacji z tych i wszelkich innych powodów i będzie wspierać dalszą pracę ONZ w tej dziedzinie".

Punkt 14: "UE nadal będzie sprzeciwiać się wszelkim formom rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i powiązanej z nimi nietolerancji na całym świecie. Będzie nadal 

propagować i chronić wolność religii lub przekonań, która to wolność przyczynia się do demokracji, rozwoju, pokoju i stabilności; będzie też potępiać prześladowanie i 

dyskryminowanie osób należących do mniejszości religijnych na całym świecie i nadużywanie przepisów dotyczących bluźnierstwa. (...)".

Punkt 15: W dalszym ciągu będzie wzywała wszystkie państwa do przestrzegania, ochrony i realizacji praw człowieka w stosunku do osób należących do mniejszości, w tym 

mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. (...) UE jest zaniepokojona powtarzającymi się przypadkami naruszeń i nadużyć w Federacji Rosyjskiej, Kamerunie, 

Mjanmie, Pakistanie i bezprawnie zaanektowanych przez Federację Rosyjską Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol oraz na obszarach wschodniej Ukrainy 

niebędących obecnie pod kontrolą rządu. Z zaniepokojeniem śledzi również sytuację w Regionie Autonomicznym Sinciang Ujgur, gdzie działają obozy politycznej 

reedukacji, prowadzi się szeroko zakrojoną inwigilację i stosuje restrykcje wymierzone w szczególności przeciw Ujgurom. Będzie nadal wzywała Chiny do przestrzegania 

wolności wypowiedzi, zróżnicowania kulturowego i wolności religii lub przekonań, również w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur i w Tybetańskim Regionie 

Autonomicznym".

Konkluzje Rady w sprawie Iranu 4 lutego 2019 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Iranie

Punkt 11: "(…) Zgodnie ze zobowiązaniami UE na rzecz zapewnienia równych praw kobiet, dziewcząt i osób należących do mniejszości, w tym mniejszości etnicznych i 

religijnych, Rada wzywa Iran do realizacji stosownych traktatów międzynarodowych, których jest on stroną, i do pełnego respektowania praw człowieka i podstawowych 

wolności".

Pomoc humanitarna i międzynarodowe prawo humanitarne

– konkluzje Rady
25 listopada 2019 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Pomoc humanitarna i międzynarodowe prawo humanitarne

Punkt 10: "Rada podkreśla swoje zobowiązanie do wykorzystywania unijnej pomocy humanitarnej w taki sposób, by lepiej odpowiadać na potrzeby osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji, w tym kobiet i dzieci, i osób najbardziej zagrożonych z powodu np. niepełnosprawności, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, rasy, 

pochodzenia etnicznego, wieku lub religii". 

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2020 na 

forach ONZ zajmujących się prawami człowieka
17 lutego 2020 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka

Punkt 17: "UE będzie nadal silnie sprzeciwiać się wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię lub 

przekonania, poglądy polityczne lub inne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową. UE będzie konsekwentnie i konstruktywnie współpracować z 

podmiotami ONZ, których mandaty dotyczą przede wszystkim zwalczania przemocy i wszelkich form dyskryminacji, i będzie wspierać dalszą pracę ONZ w tej dziedzinie. 

Będzie nadal wzywać wszystkie państwa do przestrzegania, do ochrony i do umożliwiania korzystania z praw człowieka przysługujących osobom należącym do mniejszości, 

w tym mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i językowych. (...) Będzie uczestniczyć w mechanizmach i debatach ONZ w ramach realizacji deklaracji 

durbańskiej i programu działania. UE będzie nadal zaangażowana w propagowanie i ochronę wolności religii lub przekonań. Będzie potępiać prześladowanie i 

dyskryminowanie osób należących do mniejszości i społeczności religijnych oraz stosowanie przemocy względem tych osób, a także nadużywanie przepisów dotyczących 

bluźnierstwa; zarazem będzie bronić prawa do manifestowania własnej religii lub przekonań oraz do ich zmiany lub porzucenia. UE będzie nadal podkreślać potrzebę 

zapobiegania przemocy oraz pociągania do odpowiedzialności jej sprawców, jak również konieczność rehabilitacji ofiar i wypłacania im odszkodowań; jednocześnie będzie 

propagować dialog międzywyznaniowy. (...) UE będzie nadal wyrażała zaniepokojenie powtarzającymi się aktami przemocy i nadużyciami, których ofiarami są osoby 

należące do mniejszości i które odnotowano na Krymie bezprawnie zaanektowanym przez Federację Rosyjską, na obszarach wschodniej Ukrainy niebędących obecnie pod 

kontrolą rządu, w Federacji Rosyjskiej, Kamerunie, Mjanmie i Pakistanie. UE będzie z ogromną troską przyglądać się sytuacji w regionie Sinciang, szczególną uwagę 

zwracając na istnienie rozległej sieci politycznych obozów reedukacyjnych oraz na szeroko zakrojoną inwigilację Ujgurów i innych mniejszości. UE będzie nadal apelować 

do Chin o poszanowanie wolności wypowiedzi, różnorodności kulturowej i wolności religii lub przekonań, nie tylko w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur i w 

Tybetańskim Regionie Autonomicznym".

Konkluzje Rady w sprawie działań zewnętrznych UE w 

zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i brutalnemu 

ekstremizmowi oraz zwalczania tych zjawisk

16 czerwca 2020 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
Działania zewnętrzne UE w zakresie

przeciwdziałania terroryzmowi i brutalnemu ekstremizmowi

Punkt 19: "Rada potwierdza, iż potępia terroryzm we wszystkich jego postaciach i przejawach, oraz że terroryzm jest nie do uzasadnienia, niezależnie od względów 

politycznych, filozoficznych, ideologicznych, rasowych, etnicznych, religijnych lub wszelkich innych, jakie mogą zostać przywołane w celu jego uzasadnienia (...)".

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE w dziedzinie 

współpracy z Radą Europy w latach 2020–2022
13 lipca 2020 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE w dziedzinie współpracy z Radą Europy

Punkt 19: "UE będzie ściśle współpracować z Radą Europy w zakresie wzmacniania ochrony i promowania praw człowieka w obszarach, które wymagają wzmożonej uwagi, 

takich jak walka z dyskryminacją (zwłaszcza przez szerzenie wiedzy na temat działań prowadzonych przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) 

przy Radzie Europy oraz wdrażanie jej zaleceń), w tym zwalczanie dyskryminacji w odniesieniu do LGBTI+ oraz orientacji seksualnej [i tożsamości płciowej], a także 

wolności religii lub przekonań (...)".

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2021 na 

forach ONZ zajmujących się prawami człowieka
22 lutego 2021 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Priorytety UE na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka

Punkt 10: "UE będzie nadal zdecydowanie sprzeciwiać się wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na (...) religię lub przekonania (...). UE potwierdza swoje 

zaangażowanie na rzecz równości i niedyskryminacji oraz prawa wszystkich osób do korzystania z pełnego zakresu praw człowieka i podstawowych wolności. UE będzie 

konsekwentnie i konstruktywnie współpracować z podmiotami ONZ, których mandaty dotyczą przede wszystkim zwalczania przemocy i wszelkich form dyskryminacji, i 

będzie wspierać dalszą pracę ONZ w tej dziedzinie".

Punkt 12: "Będzie kontynuowała swoje zaangażowanie w propagowanie i ochronę wolności religii lub przekonań. Będzie potępiać dyskryminację, nietolerancję, 

przemoc i prześladowanie wobec jakiejkolwiek osoby, lub dokonywane przez jakąkolwiek osobę, ze względu na religię lub przekonania. UE będzie propagować i chronić 

prawo każdego do wyznawania lub niewyznawania religii, posiadania lub nieposiadania przekonań, do uzewnętrzniania lub zmiany religii lub przekonań, a 

jednocześnie będzie potępiać kryminalizację apostazji i nadużywanie przepisów dotyczących bluźnierstwa. UE będzie nadal propagować i chronić prawo do wolności 

wypowiedzi oraz wspierać dialog międzywyznaniowy jako skuteczne narzędzie propagowania praw człowieka. Będzie wnosić wkład w działania ONZ na rzecz 

zapobiegania konfliktom, pojednania i mediacji, w tym poprzez przyczynianie się do wysiłków na rzecz ochrony dziedzictwa religijnego, przy jednoczesnym pełnym 

poszanowaniu praw człowieka".

Punkt 13: "Będzie nadal wzywać wszystkie państwa do przestrzegania, do ochrony i do umożliwiania korzystania z praw człowieka przysługujących osobom należącym do 

mniejszości, w tym mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i językowych. (...) W kontekście bezprawnej aneksji Republiki Autonomicznej Krymu i miasta 

Sewastopol przez Federację Rosyjską UE będzie nadal wzywać władze rosyjskie do poszanowania praw wszystkich osób należących m.in. do mniejszości etnicznych, 

narodowych i religijnych. Będzie nadal z głębokim zaniepokojeniem śledzić sytuację w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur w Chinach, ze szczególnym 

uwzględnieniem istnienia dużej sieci obozów reedukacji

politycznej, powszechnego nadzoru i systemowych ograniczeń wolności religii lub przekonań, a także doniesień o pracy przymusowej i przymusowej kontroli urodzeń 

wobec Ujgurów i innych osób należących do mniejszości. UE będzie nadal apelować o poszanowanie wolności wypowiedzi, różnorodności kulturowej i wolności religii lub 

przekonań, nie tylko w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym i w autonomicznym regionie Mongolii Wewnętrznej".

Konkluzje Rady w sprawie Etiopii 11 marca 2021 roku Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Sytuacja w Etiopii - strategicznego partnera UE w Rogu Afryki

W sprawie sytuacji w Tigraju

Punkt 9: "UE pozostaje głęboko zaniepokojona licznymi zeznaniami i doniesieniami potwierdzającymi zarzuty wskazujące na zaangażowanie wielu podmiotów i na 

możliwość, że doszło do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, egzekucji pozasądowych, masowych egzekucji, przypadków przemocy seksualnej i przemocy ze 

względu na płeć, w tym gwałtów, przymusowych powrotów uchodźców, innych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, grabieży mienia, a także niszczenia infrastruktury i 

miejsc kultu religijnego. Czynom tym należy natychmiast położyć kres".

Opis tabeli 

W powyższej tabeli zaprezentowano trzydzieści pięć konkluzji, które zostały przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w latach 2014-2021. Konkluzje zostały umieszczone w tabeli w porządku chronologicznym. 

Do sporządzenia tabeli Autorka wykorzystała rejestr i wykaz konkluzji dostępny na oficjalnej stronie internetowej Rady Unii Europejskiej (źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/documents-publications/public-register/council-concl/ [dostęp: 23.03.2022 r.]).

Konkluzje Rady Unii Europejskiej, w których pojawiają się kwestie religijne (lata 2014-2021)


