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Progonjeni i zaboravljeni? 
 

Okrugli stol povodom obilježavanja Crvene srijede 

 

Hrvatski sabor, srijeda, 23. studenog 2022. 

 

 

Okrugli stol Progonjeni i zaboravljeni? održat će se u srijedu 23. studenog 2022. u Hrvatskom 

saboru, u dvorani Ivana Mažuranića od 9.00 do 11.30 sati, a posvećen je poštivanju vjerskih sloboda 

povodom obilježava međunarodne inicijative Crvena srijeda (Red Wednesday), u spomen svih onih 

koji su progonjeni zbog svoje vjere, u organizaciji zastupnice u Hrvatskom saboru Marijane Petir. 

 

Cilj okruglog stola je skrenuti pažnju na progone koji se događaju zbog vjere diljem svijeta, 

a o čemu redovito izvještavaju organizacije poput Aid to Church in Need i Opeen Doors International. 

Prema njihovim izvješćima, kršćani su najprogonjenija vjerska skupina na svijetu: 300 milijuna 

kršćana je svake godine u opasnosti od različitih oblika progona zbog svoje vjere. To znači da jedan 

od sedam kršćana živi u zemlji u kojoj vjera u Isusa Krista uključuje rizik od proizvoljnog 

raseljavanja, uhićenja, različitih kršenja ljudskih prava, pa čak i smrti. Ako želimo da kršćani ostanu 

u svojim domovima, moramo ih ohrabriti, zaštiti i pomoći im da ostanu na svojim ognjištima, a ne da 

odlaze. To su na mnogobrojnim sastancima rekli čelnici različitih kršćanskih crkava na Bliskom 

Istoku, u Africi i Aziji, kao i predstavnici vjerskih te nevladinih organizacija. Iako je Europska Unija 

najveći donator humanitarne pomoći u svijetu, novac sam po sebi nije dovoljan za rješavanje 

problema ako izostaje jasna i solidarna politika. Europa, kao "kolijevka", a tako i zaštitnica 

demokracije, mora biti glavni protagonista zaštite i promicanja osnovnih ljudskih sloboda i prava, pa 

tako i slobode savjesti i vjerovanja, promičući univerzalne humane vrijednosti i pokazujući u tome 

primjer. 

 

Posljednjih godina sve su brojniji dokazi da se antikršćanski napadi i svojevrsna 

kristijanofobija šire također u Europi. Bilo da je riječ o vandalizmu na crkvenim objektima i njihovom 

oštećivanju ili pak o netoleranciji i ograničenjima na slobodu govora, slobodu vjerovanja i slobodu 

okupljanja za kršćane, takvi napadi iz godine u godinu rastu. Nažalost, bilježimo također napade na 

organizatore kršćanskih civilnih inicijativa, svećenike i biskupe koji pozivaju na življenje Evanđelja 

ili na vjernike koji svjedoče svoju kršćansku vjeru. Kako na ove napade reagiraju nadležna državna i 

društvena tijela i što ona poduzimaju temeljem zakona i smjernica Europske Unije? Kako se u 

Hrvatskoj poštuju vjerske slobode i izvještava li se javnost o tome? 

 

Na okrugli stol su pozvani predstavnici različitih vjerskih, poglavito kršćanskih zajednica, 

predstavnici nadležnih državnih institucija, te stručnjaci koji se bave područjem vjerskih sloboda, 

ekumenskog i međureligijskog dijaloga. 

 



Program 

  

9.00 – 9.15  Pozdravni govori 

- Marijana Petir, zastupnica u Hrvatskom saboru 

- Vlč. Krunoslav Novak, tajnik Hrvatske biskupske konferencije 

 

9.15 – 9.45  Uvodna izlaganja: Položaj kršćana u svijetu 

- Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova RH: Pozitivan primjer Hrvatske u 

poštivanju vjerskih sloboda 

 

- Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Sloboda vjerovanja i dostojanstvo ljudske 

osobe 

 

- Aman Shakeel, svjedočanstvo studenta iz Pakistana 

 

9.45 – 10.00  Panel I: Stanje vjerskih sloboda u Hrvatskoj 

- Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH  

- Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice RH  

 

 

10.00 – 10.30   Panel II: Svjedočanstva kršćanskih zajednica o vjerskim slobodama u svijetu i 

Hrvatskoj 

- fra Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa 

- Kirko Velinski, Protojerej-stavrofor Makedonske pravoslavne Crkve u RH 

- Vatroslav Župančić, Predsjednik Hrvatske protestantske konferencije i predstavnik organizacije 

Open Doors International 

- Željko Mraz, predsjednik Udruge za vjersku slobodu u RH i glavni tajnik Saveza baptističkih crkava 

u RH 

- Ivan Tašev, novinar Glasa Koncila  

 

 

 

 



 

 

10.30 – 11.00  Panel III: Dijalog i suradnja za međusobno poštovanje i izgradnju budućnosti 

- Vedran Obućina, Predsjednik Centra za međureligijski dijalog: Briše li se kršćanski identitet 

Europe? 

- Tomislav Kovač, pročelnik Katedre fundamentalne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu: 

Doprinos međureligijskog i međukulturalnog dijaloga suživotu u suvremenoj Europi 

- Dan Đaković, asistent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: Rad s 

mladima – nada bolje budućnosti 

 

11.00 – 11.30  Rasprava i zaključak okruglog stola 

 

Okrugli stol se prenosi na youtube kanalu Hrvatskog sabora 

https://youtu.be/chW5OcMuvH0 

 

  

https://youtu.be/chW5OcMuvH0

