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Оштри пораст броја злочина из мржње према
хришћанима у Европи у 2020. години

У извештају ОЕБС-а, који је објављен на Међународни дан толеранције, наводе се докази о 980
напада на хришћане. То су паљевине католичких храмова, скрнављења и пљачке Светих Дарова,
испади против свештеника и антикатолички натписи на молитвеним и службеним зградама,
укључујући и оне од стране активисткиња покрета за право на абортус. У 2019. години
забележено је много мање напада на хришћане, односно 595 случајева.

Забележен је и значајан пораст случајева напада на црквену имовину – са 459 у 2019. на 871 у
2020. години. Истовремено испади и насилни напади на људе смањили су се са 80 на 56 у истом
периоду. Највише злочина из мржње према хришћанима забележено је у Пољској – 241 случај у
2020. години, у којој доминирају дела вандализма над католичком имовином због ставова Цркве
против абортуса. Извештај ОЕБС-а наводи 172 слична инцидента у Немачкој, 159 у Француској и
113 у Италији. Света Столица представила је ОЕБС-у доказе о још више од 160 сличних злочина
из мржње према хришћанима у Европи.

Организација је такође објавила податке о злочинима из мржње према вери, антисемитизму,
расизму и из других мотива – укупно извештај наводи 7.181 случај сличних злочина из мржње.
Међутим, број злочина из мржње према хришћанима сигурно је знатно већи од наведених
података, јер је само 11 од 57 држава чланица ОЕБС-а представило своје статистике о сличним
злочинима.

Мадлен Енцлбергер, шефица „Опсерваторије за нетолеранцију и дискриминацију хришћана“
(Observatory of Intolerance and Discrimination against Christians, OIDACE) у Бечу (Аустрија),
напомиње да медији и политичари нерадо и ретко „сврставају случајеве мржње према
хришћанима међу приоритетние друштвене проблеме“. „Извештај ОЕБС-а одражава само врх
леденог брега, само званичну хронику злочина коју водимо годинама“, приметила је Енцлбергер.
„Па ипак, то је упорни позив за буђење јавности, за превазилажење равнодушности пред лицем
све ширег премлаћивања хришћана.“ У тренутном извештају ОЕБС-а, прогони хришћана
подељени су у следеће главне категорије:

Акти вандализма од стране заговорника абортуса. Ови злочини су често узроковани мржњом
према католичкој цркви због њеног одбијања абортуса. Наведени су подаци о више од 100
случајева увредљивих натписа на храмовима 2020. године у Пољској, најчешће са
антихришћанским и сатанистичким слоганима и симболима, а неретко са ЛГБТКју симболиком.
Тако су активисткиње за абортус ноћу намазале црном бојом споменик абортиранојј деци на
пољском католичком гробљу у октобру 2020. године; оскрнавили на другом гробљу крст у знак
сећања на жртве нацизма; напали су на људе који су се молили код католичке катедрале и гађали
их боцама, камењем и петардама, ранивши неколико верника. Слични злочини су забележени у
Шпанији. Тамо су манастир и четири храма подвргнути вандализму на Међународни дан жена
2020. године, при чему су у манастиру борци за женска права осујетили богослужење узвикујући
антихришћанске слогане.

Паљење католичких цркава догодило се у Француској, Немачкој, Шпанији и Италији. На пример, у
Немачкој су нападачи просули запаљиву смешу по клупама у католичкој цркви и запалили их. У
католичку катедралу у Француској у фебруару 2020. године провалили су „демонстранти“,
разбацали измет свуда, а затим покушали да запале храм, и тек је пристигла полиција успела да
их спречи. У октобру 2020. године, десет маскираних људи догурало је аутомобил пун горива под
зид католичке цркве и запалило га, узрокујући значајну штету храму. У Швајцарској су у марту
2020. године преступници запалили део у коме су се налазиле оргуље католичке цркве.

Злочини из мржње на друштвеним медијима. Католички свештеници у Шпанији примили су претње
убиством у новембру 2020. године путем друштвених медија. Католички свештеници у Пољској
такође су примили сличне претње са приказом упуцаног свештеника и антикатоличким слоганима.
Преобраћени хришћанин у Италији примио је претње убиством путем друштвених медија у
новембру 2020. Активисткиње за женска права у Пољској дистрибуирале су видео на друштвеним
мрежама на којем се види како су у октобру 2020. године гађале јајима католичку цркву.

Брутални напади на хришћане. Упркос карантинским мерама, манифестације насиља и напада
на хришћане наставиле су се 2020. године, мада ређе него 2019. године. Тако су три особе
убијене, преминуле од последица рањавања ножем које су задобиле у храму Блажене Девице у
Ници (Француска) у октобру 2020. године. Свештеника, надалеко познатог по својој верној служби
мигрантима и бескућницима, избо је на смрт Тунижанин за време његовог доласка у град Комо
(Италија) у септембру 2020. године. У Британији су два мушкарца претукла католичког свештеника
у самој цркви у јуну 2020. године, сломивши му ребра. Још један британски католички свештеник
претрпео је физичко насиље у катедрали током погребне службе у октобру 2020. године.
Свештеник у Шпанији хоспитализован је у септембру 2020. године након што је убден ножем у
груди током црквене службе, а католички свештеник у Пољској је у октобру 2020. године задобио
неколико убодних рана ножем у стомак.
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