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V Egypte sa aktuálne nachádza približne 10 % koptských kresťanov z 
celkovej vyše 93 miliónovej populácie, pričom ide o najväčšiu 
náboženskú menšinu na Blízkom východe. Kresťania v Egypte však 
pokračujúco čelia mnohým ťažkostiam zo strany majoritnej egyptskej 
spoločnosti, pravidelným útokom zo strany IS a taktiež nedostatku 
garancií spravodlivého súdneho konania. Je im bránené vo výstavbe 
kostolov, v obciach čelia zastrašovaniu zo strany moslimských občanov a 
následnému nútenému vysídľovaniu v mimosúdnych procesoch. Napriek 
týmto okolnostiam, tvárou v tvár násiliu, kresťania v Egypte preukazujú 
milosrdenstvo a odpustenie - koptskí kresťania boli dokonca nominovaní 
v r. 2018 na Nobelovu cenu mieru pre ich odmietnutie odvetných útokov. 
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Výhrada/ Disclaimer 

 
Výhrada týkajúca sa použitých zdrojov a uvedených informácií/ 
Disclaimer on sources and information 
 
 
Táto správa bola napísaná na základe starostlivo vybraných spoľahlivých a verejne dostupných zdrojov informácií. 
Všetky použité zdroje sú v správe uvedené. 
 
This report was composed on the basis of carefully selected reliable, publicly available sources of information. All 
sources used are referenced. 
 
 
 
Všetky informácie uvedené v tejto správe boli vyhľadané, vyhodnotené a spracované s najvyššou možnou mierou 
starostlivosti vzhľadom na obmedzený rozsah času dostupného na jej vyhotovenie. Správa danú problematiku 
nepokrýva vyčerpávajúco a nie je ani rozhodujúca pre posúdenie konkrétnej žiadosti o azyl.  
Ak v správe nie je spomenutá určitá udalosť, osoba alebo organizácia, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa 
udalosť nestala, alebo že táto osoba alebo organizácia neexistuje.  
Informácie uvedené v správe nevyjadrujú osobné ani politické názory Ligy za ľudské práva.  
 
All the information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited 
time span. The report does not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of 
any claim to refugee status or asylum.  
If a certain event, person or organization is not mentioned in the report, this does not necessarily mean that the 
event has not taken place or that the person or organization does not exist. The information in the report does 
not necessarily reflect the opinion of The Human Rights League and makes no political statement whatsoever. 
 
 
Výhrada použitia správy/ 
Disclaimer on the use of the report 
 
 
Správa nemôže byť kopírovaná alebo publikovaná (či už úplne alebo čiastočne) bez predchádzajúceho súhlasu Ligy 
za ľudské práva, s tým, že verejné zdroje informácií použité v správe smú byť citované, nie ale ich preklad do 
slovenského jazyka alebo samostatná správa bez predchádzajúceho súhlasu Ligy za ľudské práva.  
 
This report can not be reproduced or republished (partially or entirely) without the prior consent of The Human 
Rights League. The public sources of information used in this report can be quoted, but not their translation into 
Slovak, or the report itself without the prior consent of The Human Rights League. 
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1. The Jamestown Foundation: Giza Bus Attack Threatens Egypt’s Security 
Zdroj: https://www.ecoi.net/en/document/2002367.html 

Egyptské bezpečnostné sily zabili 40 militantov v prestrelke v rámci operácie, ktorá zasiahla dňa 29. 
decembra tri pevnosti v provinciách Gíza a Severný Sinaj. Stanovisko ministerstva vnútra uvádza, že 
“polícia zabavila veľké množstvo zbraní, munície a výbušnín, ktoré boli v držaní teroristov” (Al-Masry 
Al-Youm, December 29, 2018). Protiteroristická operácia, ktorá sa odohrala len jeden deň pred 
oslavami Nového roku, bola cielená na zmarenie plánov militantov “destabilizovať počas vianočných a 
novoročných osláv turistický sektor a kresťanské miesta uctievania”. 

Táto bezpečnostná operácia bola reakciou na teroristický útok, ktorý sa uskutočnil menej ako 10 hodín 
predtým, kedy bomba zasiahla autobus prevážajúci 14 vietnamských turistov po ceste vzdialenej 
približne 8 kilometrov od pyramíd v Gíze. Výbuch spôsobil smrť 4 ľudí a ďalších 11 bolo zranených, 
pričom išlo o prvý útok namierený voči cudzincom za posledné 2 roky (Al-Youm Al-Sabae, December 
28, 2018). 

Po utrpení ťažkých strát v posledných dvoch rokoch od vojenských protiteroristických operácií 
zameriavajúcich sa predovšetkým na jadro militantov na Sinaji, sa militantné skupiny vo vnútrozemí 
Egypta orientovali na jednoduchšie ciele ako napr. na turistov alebo koptských kresťanov skôr ako by 
sa vystavili priamym stretom s ozbrojenými zložkami. Cieľom militantov je postupné oslabovanie 
nepriateľa opakovanými útokmi za účelom znefukčnenia vlády. Táto hrozba vyžaduje zapojenie 
bezpečnostných služieb, zahájenie preventívnych útokov na členov týchto skupín a zároveň aj 
elimináciu takých podmienok, ktoré umožňujú extrémismu rásť, a to predovšetkým v znevýhodnených 
komunitách a slumoch.  

 

pôvodný text v EN:   

Egyptian security forces killed 40 militants in a shoot-out during an operation that targeted three 
strongholds in Giza province and North Sinai on December 29. A statement by the ministry of interior 
stated “police confiscated a number of guns, ammunition and explosive charges that were in the pos-
session of the targeted terrorists” ( Al-Masry Al-Youm, December 29, 2018). The counter-terror oper-
ation, which occurred one day before New Year’s Eve, was aimed at foiling militant plans to “destabilize 
the tourism sector and Christian worship places during the new year and Christmas celebrations.” 

The security operation came in response to a terrorist attack, less than 10 hours earlier, wherein a 
roadside bomb hit a bus carrying 14 Vietnamese tourists along a route almost eight miles away from 
the Giza pyramids. The blast left four people dead and 11 others injured and was the first attack that 
targeted foreigners in almost two years (Al-Youm Al-Sabae, December 28, 2018). 
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After sustaining heavy losses in the past two years from the military’s counter-terror operations, which 
mainly focused on hard-core militants in Sinai, militant groups in Egypt’s mainland are likely to focus 
on softer targets such as tourists or Coptic Christians rather than directly clashing with the security 
forces. The militants’ goal is engaging in a war of attrition to weaken and embarrass the government. 
This threat requires extra intelligence work and the launching of preemptive attacks on members of 
such groups while eliminating the environment that allows extremism to grow, especially in disadvan-
taged communities and slums.1 

 

2. HRW: World Report 2019 – Egypt 
Zdroj: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/egypt 

Egyptská kresťanská komunita, ktorá tvorí cca 10% populácie a je najväčšou kresťanskou minoritou na 
Blízkom východe, trpí zákonnou aj spoločenskou diskrimináciou po desaťročia. Egyptské autority 
opakovane zlyhali v ochrane kresťanov pred sektárskymi útokmi a v stíhaní páchateľov. V rámci 
jedného incidentu sektárskeho násilia 31. augusta, davy vyplienili a vylúpili päť domov v dedine Minya’s 
Dimshau Hashim, a to len z toho dôvodu, že kolovali zvesti o tom, že kresťanskí dedinčania plánujú 
postaviť kostol. Štátne orgány vyvíjali na obeti nátlak, aby prijali vládou sprostredkované “uzmierenie”, 
ktoré umožňuje páchateľom vyhnúť sa trestnému stíhaniu, zatiaľ čo autority neponúkli žiadne 
konkrétne budúce garancie pre veriacich a ich rodiny.  

Reštriktívny Zákon č. 80 z r. 2016 o výstavbe kostolov povolil podmienečné uzákonenie malého počtu 
kostolov, ktoré boli dovtedy v prevádzke bez oficiálneho povolenia, avšak obmedzenia sú aj naďalej 
prítomné. Viac ako 90% z celkového počtu 3700 kostolov a budov musí stále fungovať bez povolenia a 
teda s nedostatkom zákonnej ochrany. Egyptská iniciatíva pre osobné práva zdokumentovala 
uzatvorenie 14 kostolov zo strany štátnych orgánov.  

 

pôvodný text v EN:  

Egypt’s Christian community, which comprises roughly 10 percent of the population and is the largest 
Christian minority in the Middle East, has suffered legal and social discrimination for decades. Author-
ities have regularly failed to protect Christians from sectarian attacks and to prosecute perpetrators. 
In one incident of sectarian violence on August 31, mobs ransacked and looted five homes in Minya’s 
Dimshau Hashim village, after rumors circulated that Christian villagers were planning to build a 
church. Authorities pressured victims to accept a government-mediated “reconciliation” that allows 
perpetrators to evade prosecutions, while authorities offered no concrete future protections to the 
worshippers and their families. 

                                                        
1 Jamestown Foundation. Giza Bus Attack Threatens Egypt's Security; Terrorism Monitor Volume: 17 Issue: 2. 
25 January 2019. Dostupné z: https://www.ecoi.net/en/document/2002367.html [cit. 2019-03-15] 
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The restrictive Law 80 of 2016 on the construction of churches allowed for conditionally legalizing a 
small number of churches that were operating without an official permit, but restrictions remain 
largely in place. Over 90 percent of over 3,700 churches and buildings still work without a permit and 
lack legal protection. The rights group Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) documented the 
closure by the authorities of 14 churches.2 

 

3. Minority Rights Group International: Justice Denied, Promises Broken: 

The Situation of Egypt's Minorities Since 2014 
Zdroj: https://www.ecoi.net/en/file/local/1456990/1788_1548668500_mrg-rep-egypt-en-jan19.pdf 

Kresťanská populácia v Egypte, najväčšia náboženská menšina, užíva oficiálne uznanie v Ústave 
spoločne so sunnitským islamom aj judaismom. Avšak v praxi členovia kresťanskej cirkvi pokračujúco 
čelia problémom týkajúcich sa stavieb a renovácie kostolov, pričom častokrát tieto spory končia vo 
výbuchoch kolektívneho násilia, ktoré ďalej vedú k masovým deportáciám, podpaľačstvu a k inému 
zlému zaobchádzaniu.  

Kresťanské komunity čelia celej škále útokov, zahŕňajúc susedské násilie, ktoré sa mobilizuje na základe 
rôznych fám alebo ako odpoveď na politický rozvoj Koptov. Mnohé z týchto incidentov vytvárajú formu 
kolektívneho trestania v ktorých moslimská väčšina v konkrétnom susedstve potrestá kresťanov za 
činy, skutočné alebo len domnelé, ktoré spáchal jeden alebo viacerí jednotlivci.  

V časovom rozmedzí jún 2014 - december 2018, bolo násilie vo vnútri komunít vyvolávané na základe 
množstva faktorov zahŕňajúc:  

- zamietnutie výstavby kostola v oblasti 

- vzťahy medzi osobou moslimského vierovyznania (zväčša žena) a kresťanského vierovyznania (zväčša 
muž) 

- verejné prejavy, ktoré sú považované za akty rúhania voči islamu 

- nezhody alebo trestné činy, ktoré môžu viesť k vlne odvetných útokov.  

V mnohých takýchto prípadoch je násilie akceptované kvôli zlyhaniu štátnej moci, ktorá nebráni 
útokom a taktiež kvôli jeho neochote zaistiť spravodlivosť pre obeti týchto činov.  

Neformálne zmierne zasadnutia 

Kľúčovým faktorom pre všeobecnú rozšírenosť sektárskych útokov proti kresťanským komunitám je 
pokračujúca prax tzv. “zmiernych zasadnutí” medzi komunitami, častokrát s aktívnou podporou polície 
a úradov. Toto spoliehanie sa na neformálne súdne prístupy, ktoré sú zvyčajne priaznivo naklonené 

                                                        
2 Human Rights Watch. World Report 2019 - Egypt. 17 January 2019. Dostupné z: https://www.hrw.org/world-
report/2019/country-chapters/egypt [cit. 2019-03-15] 
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pre moslimskú väčšinu, je v komunitách zakorenené kvôli neschopnosti bezpečnostných zložiek a 
oficiálnej súdnej moci plniť si svoje povinnosti v oblastie prevencie a trestania útokov smerujúcich voči 
kresťanom.  

Typický prístup autorít pri riešení konfliktu po výbuchu masového násilia môže v skutočnosti zanechať 
kresťanov v ešte problematickejšej situácii. Takýto prístup núti obete útokov súhlasiť s mimosúdnou 
dohodou a ukončením súdnych procesov vedených proti útočníkom.Táto politika okrem toho, že 
podkopáva právny štát a popiera právo obeti na odškodnenie, taktiež umožňuje ďalšie útoky tým, že 
podporuje atmosféru beztrestnosti pre páchateľov.  

Nútené vysťahovanie 

Jedným z možných záverov zmiernych zasadnutí je nútené vysídľovanie obyvateľov. Zatiaľ čo 
moslimovia bývajú kvôli konfliktom v susedstve taktiež vysídľovaní v dôsledku zmiernych zasadnutí, 
kresťania sú v oveľa slabšej pozícii v porovnaní s moslimskými obyvateľmi, a to kvôli silnému vplyvu 
islámskych tradíc na zvykových zmiernych zasadnutiach a taktiež kvôli ich väčšej zraniteľnosti ako 
členov náboženskej menšiny. Štátne orgány sa bežne zúčastňujú na zvykových zmiernych 
zasadnutiach, ktoré končia vysídlením kresťanských rodín. Navyše, Koptom sa neposkytuje adekvátna 
štátna ochrana, ktorá by im zaistila následný návrat do ich domovov.  

Vysídlenie koptských kresťanov na Sinaji 

Nedávny nárast militantnej aktivity v egyptskom regióne Sinaj vytvoril osobitné výzvy pre koptské 
obyvateľstvo, kvôli ktorým sa museli mnohí vysťahovať z ich domovov na základe hrozieb násilie zo 
strany skupín pričlenených k sinajskej odnoži IS. Zatiaľ čo sú tieto prípady veľmi odlišné čo sa týka 
foriem vysídlenia oficiálne schválených cez neformálne zasadnutia, ťažká situácia obetí ilustruje 
zlyhanie Egypta v plnení jeho povinností voči zasiahnutým občanom.  

Vysídľovanie Koptov v oblasti sa započalo v oblasti mesta Arish vo februári 2017, po tom čo bojovníci 
IS eskalovali svoje útoky voči Koptom. 19. februára 2017 skupina zverejnila video nahrávku, v ktorej 
bolo vyhrážané Koptom naprieč celou krajinou a do 25. februára, kedy  už väčšina Koptov z regiónu 
utiekla, bolo v meste Arish zabitých najmenej 7 členov tejto komunity. V dôsledku týchto útokov boli 
vysídlené stovky rodín do Ismailie, pričom ďalší Kopti boli premiestnení aj do miest Port Said, Cairo, 
Sharqia, Dakahlia a Minya.  

Okrem jasného nebezpečia na fyzickú bezpečnosť kresťanských obyvateľov v oblasti, ohrožení je 
taktiež ich majetok: ku príkladu niektoré vysídlené rodiny obdržali správu, že ich majetok bol 
vyrabovaný. Reakcia vlády na tieto okolnosti bola nedostatočná.  

Únosy a zmiznutia dievčat a žien 

Najmenie 21 nezletilých kresťanských dievčat nedobrovoľne zmizlo v období od júna 2014 do júna 
2018. Zatiaľ čo v niektorých prípadoch boli zmiznutia späté s trestnými činmi, ako napr. s lúpežou, v 
jedenástich prípadoch zahŕňajúcich maloleté sa obeť následne objavila po tom, čo dosiahla plnoletosť 
a konvertovala na islamské náboženstvo. Riešenie prípadov nedobrovoľného zmiznutia - definované 
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OSN ako zatýkanie, zadržiavanie, únosy alebo akékoľvek iné formy pozbavenia osobnej slobody 
zástupcami štátu alebo osobami popr. skupinami osôb konajúcimi s povolením, podporou alebo 
súhlasom štátu - je zodpovednosťou egyptskej vlády. Avšak v mnohých prípadoch nedobrovoľných 
zmiznutí kresťanských dievčat a žien štát nedokázal ochrániť obete alebo plniť si svoje povinnosti vo 
vzťahu k usvedčeniu páchateľov.  

Útoky na náboženské budovy a veriacich 

V rovnakom čase, polícia zlyhala v riešení hlbších problémov neznášanlivosti a podnecovania, ktoré 
mobilizovali komunity k útokom na kostoly. V niektorých prípadoch miestni náboženskí lídri ešte 
zhoršili tieto napätia. Ku príkladu imám v obci Kom-Al-Lofy, v oblasti Minya, v ktorej sa 29. júna 2016 
odohrali útoky proti modliacim sa koptským kresťanom sa vyjadril do médií nasledovne: “naše 
náboženstvo je proti tomu, aby sa postavili kresťanské kostoly, keďže toto je moslimský štát a od 80. 
rokov sme nepočuli o tom, že by sa v obci postavil nejaký kostol.” 

Protesty sa môžu rovnako rozšíriť aj proti oficiálne registrovaným kostolom. Moslimskí dedinčania 
zaútočili na autobusy privážajúce kresťanov z neďalekej dediny, aby sa modlili vo svojom vlastnom 
kostole: išlo napr. o prípad v obci Basra v Alexandrii v júni roku 2014 a v obci Olaikat, Aswan v auguste 
roku 2014, kedy sa skupiny kresťanov z blízkych dedín stretli na demonštráciách. Tieto incidenty 
ukazujú na pokračujúce zlyhanie štátnych inštitúcií zaistiť v súlade s ich medzinárodnými záväzkami a 
ustanoveniami Ústavy z r. 2014 právo kresťanov na slobodu vierovyznania. Namiesto toho, neochota 
štátu venovať sa hlbším problémom neznášanlivosti len umocňuje pokračujúce násilie a zastrašovanie 
proti komunitám, ktoré sa snažia založiť legitímne miesta uctievania a modlitby. 

Obmedzenia slobody prejavu a obvinenia z rúhania 

Náboženské rúhanie je trestným činom uvedeným v Trestnom zákonníku v článku 98 F, ktorý trestá 
širokú škálu skutkov: “využívanie náboženstva na propagáciu alebo na podporu, slovne či písomne 
alebo iným prostriedkom, extrémistických myšlienok s úmyslom vyprovokovať poburovanie alebo 
pohŕdanie či opovrhnutie pre jedno alebo viaceré nebeské náboženstvá alebo sekty, ktoré ku nim 
patria alebo s úmyslom poškodiť národnú jednotu alebo sociálny mier.” Toto zákonné ustanovenie je 
často používané za účelom postihnutia rôzne formy prejavu, ktorý nie je nezákonný podľa 
medzinárodných štandardov.  
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Zdroj obr.:  

https://www.ecoi.net/en/file/local/1456990/1788_1548668500_mrg-rep-egypt-en-jan19.pdf 

 

pôvodný text v EN:  

The Christian population, the largest religious minority, enjoys official recognition alongside Sunni Is-
lam and Judaism in the Constitution. Yet in practice, its members continue to face difficulties around 
the construction and renovation of churches, frequently resulting in outbreaks of communal violence 
that in turn can result in mass displacement, arson and other abuses. 
 
Christian communities have suffered a variety of attacks against them, including violence at the hands 
of neighbours who have mobilized against them following rumours or in response to political develop-
ments. Many of these incidents constitute a form of collective punishment in which the Muslim ma-
jority in a particular neighbourhood seek to punish Christians in the area for the actions, real or alleged, 
of one or more individuals. 

Between June 2014 and December 2018, intercommunal violence has been triggered by a number of 
factors including: 

– Refusal of a proposed church in the area; 

– Consensual relations between a Muslim (particularly female) and Christian (particularly male); 

– Public expressions that are considered acts of blasphemy against Islam; and 

– Disagreements or offences that could lead to a wave of revenge attacks. 
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In many of these cases, the violence is enabled by the failure of the state to prevent the attacks and 
also its reluctance to secure justice for the victims. 

Informal reconciliation sessions 

A key factor in the prevalence of sectarian attacks against Christian communities is the continued prac-
tice of ‘reconciliation sessions’ between communities, often with the active encouragement of police 
and officials. This reliance on informal justice approaches that are usually weighted heavily in favour 
of the Muslim majority is further entrenched by the failure of security forces and the formal judiciary 
to discharge their responsibilities to prevent and punish targeted attacks on Christians. 

Indeed, the typical approach of authorities to resolving conflict after an outbreak of mass violence can 
leave Christians in an even more precarious situation. This approach forces the victims to agree to an 
extralegal reconciliation session and with it an end to all judicial proceedings against the assailants. 
This policy, besides undermining the rule of law and denying victims the right to remedy, also enables 
further attacks by promoting a climate of impunity for the perpetrators. 

Forced Displacement 

One of the possible conclusions of reconciliation sessions is forced displacement. While Muslims 
have also been displaced as a result of forced conciliation sessions following conflicts with their 
neighbours, Christians are in a much weaker position compared to Muslims due to the strong influ-
ence of Islamic traditions on customary reconciliation sessions and their greater vulnerability as 
members of a religious minority. State officials frequently participate in customary reconciliation ses-
sions that conclude with the displacement of Christian families. Furthermore, Copts are not provided 
with adequate state protection to ensure their return to their homes. 
 
The displacement of Coptic Christians in Sinai 

The recent increase in militant activity in Egypt’s Sinai region has created particular challenges for its 
Coptic population, resulting in the displacement of many from their homes due to the threat of vio-
lence from groups affiliated with the Sinai branch of Islamic State (IS). While very different in form to 
the displacement carried out with official approval through informal sessions, the predicament of the 
victims nevertheless illustrates the failure of the Egyptian state to discharge its duty to those affected. 

The displacement of Copts in the area began in the city of Arish in February 2017, after IS fighters 
escalated their attacks against Copts. On 19 February, the group had issued a video recording in which 
Copts across the country were threatened and by 25 February, when large numbers of Copts had al-
ready fled, at least seven community members in Arish had been killed. In the wake of these attacks, 
hundreds of families were displaced to Ismailia, while others relocated to Port Said, Cairo, Sharqia, 
Dakahlia and Minya. 
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Besides the clear dangers to the physical security of Christian residents in the area, their possessions 
are also under threat: some displaced families, for example, have received news that their property 
has been looted. The government’s response to date has been inadequate. 

Abduction and disappearance of women and girls 

At least 21 under-aged Christian girls were forcibly disappeared between June 2014 and June 2018. 
While in some cases disappearances appear to be related to a criminal offence, such as robbery, in 
eleven cases involving minors the victim showed up after she had reached adulthood and converted 
to Islam (of the remaining 10, eight women returned to their families while the location of the other 
two remains unknown). Resolving incidents of enforced disappearance – defined by the UN as the 
‘arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by 
persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State’ – is 
the responsibility of the Egyptian government. However, in many cases of forced disappearances of 
Christian girls and women, the state has failed to protect the victims or fulfil its obligations to hold the 
perpetrators to account. 

Attacks on religious buildings and worshippers 

At the same time, police have failed to tackle the deeper issues of intolerance and incitement that 
mobilize communities to attack churches. In some cases local religious leaders have exacerbated these 
tensions. This is illustrated by an imam in Kom-Al-Lofy village, Minya governorate, where attacks 
against a group of Coptic Christians worshipping in a house took place on 29 June 2016: he told a 
newspaper that ‘our religion is against [a church] being built, this is a Muslim state and it is also refused 
by security for some time and since the eighties we have not heard of a church being built in a village.’ 

Protests can extend to officially registered churches as well. Muslim villagers have attacked buses 
bringing Christians from a nearby village to pray in their own village church: this was the case, for 
example, in Basra village, Alexandria in June 2014 and in Olaikat village, Aswan in August 2014, when 
groups of Christians from nearby villages were met with demonstrations. These incidents demonstrate 
the continued failure of state institutions to assure, in line with their international obligations and the 
2014 Constitution, the right of Christians to worship freely. Instead, its reluctance to address deeper 
issues of intolerance has enabled the continued use of violence and intimidation against communities 
seeking to establish legitimate places of worship. 

Restrictions on free expression and blasphemy accusations 

Religious blasphemy is an offense mentioned in the Penal Code in article 98 F, which punishes a wide 
range of activity: ‘the exploitation of religion in the promotion or support in words or writing or by any 
other means of extremist ideas with the intention of provoking sedition or contempt or disdain for one 
or more heavenly religions or sects belonging to them or to damage national unity or social peace.’ 
This legal provision is frequently used to target a variety of expression that is not unlawful according 
to international standards. 
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A common source of blasphemy allegations are Facebook posts critical of members of the Muslim 
clergy or statements by Christian teachers in classes considered contrary to Islamic traditions. These 
are often used as a pretext for mobilization and attacks against the Christian community.3 

 

4. Aid to the Church in Need: Egypt - Religious Freedom Report 

Zdroj: https://religious-freedom-report.org/report/?report=192 

Od začiatku r. 2018 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov náboženského násilia, útokov, únosov, 
nútených konvertovaní a manželstiev. 

Nová Ústava z r. 2014 je krokom správnym smerom, ale ostatné zákony a politika vlády diskriminačná 
voči nemoslimom ostávajú nezmenené. Hlboko zakorenená spoločenská neznášanlivosť a 
diskriminácia voči nemoslimským náboženstvám, špeciálne kresťanom, ostáva vážnym spoločenským 
problémom, predovšetkým v Hornom Egypte. Kresťania sú často obeťami trestných činov ako napr. 
vydierania a únosov, ktoré sú ešte podporované panujúcou atmosférou beztrestnosti. Okrem toho, tí 
ktorí sú celkom mimo tradičných monoteistických náboženstiev, ako napr. ateisti alebo Baháiovia, čelia 
znepokojujúcim problémom vo forme spoločenských postojov a vládnych politík.  

 

pôvodný text v EN:   

Several cases of inter-faith violence and attacks, abduction, forced conversions and marriages have 
been reported since the start of 2018.  

The new constitution of 2014 is a step in the right direction, but other laws and government policies 
discriminating against non-Muslims remain unchanged. A deeply rooted social intolerance of and 
discrimination against non-Muslims, especially Christians, remains a serious societal problem, 
particularly in Upper Egypt. Christians are often victims of crimes such as blackmail and kidnapping, 
which are encouraged by a climate of impunity. Morevover, those who are altogether outside the 
traditional monotheistic religions, such as atheists and Baha‘is, face daunting challenges in the form of 
societal attitudes and governmental policies.4 

 

                                                        
3 Minority Rights Group International. Justice Denied, Promises Broken: The Situation of Egypt’s Minorities 
Since 2014. January 2019. Dostupné z: https://www.ecoi.net/en/file/local/1456990/1788_1548668500_mrg-
rep-egypt-en-jan19.pdf [cit. 2019-03-15] 

4 Aid to the Church in Need. Egypt - Religious Freedom Report. Dostupné z: https://religious-freedom-re-
port.org/report/?report=192 [cit. 2019-03-15] 
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5. Open doors UK: Egypt  

Zdroj: https://www.opendoorsuk.org/persecution/countries/egypt/ 

Univerzita Al-Azhar v Káhire sa pokladá za najstaršie a najprestížnejšie centrum pokročilých islamských 
štúdií medzi sunnitskými moslimami a priťahuje študentov z celého Blízkeho východu. Prezident al-Sisi 
vyzval učencov na univerzite, aby bojovali proti radikalismu a zaviedol reformy v islamskom učení. 
Obzvlášť vo vidieckych a chudobných oblastiach sú však neustále v popredí radikálni imámovia a menej 
tolerantné odnože islamu. Vláda sa snaží tento trend zvrátiť, ale nebola doposiaľ príliš úspešná. 
Samozvaný Islamský štát sa zaviazal viesť v Egypte proti kresťanom vojnu.  

Egyptskí kresťania sú častokrát obeťami sociálneho vylúčenia a čelia neustálej diskriminácii v oblastiach 
ako spravodlivosť, vzdelávanie a základné sociálne služby. Vo vidieckych oblastiach bývajú kresťanské 
ženy obeťami únosov a nútených manželstiev. Veriaci z moslimského prostredia čelia tlaku od svojich 
rodín a komunít - môžu byť bití alebo vyhnaní z domovov.  

Tisícky kostolov stále čakajú na oficiálne uznanie, pričom v priebehu skúmaného obdobia podľa správy 
2019 World Watch List došlo k desiatkam útokov na kostoly. Napriek týmto okolnostiam, tvárou v tvár 
násiliu, kresťania v Egypte preukazujú milosrdenstvo a odpustenie - koptskí kresťania boli dokonca 
nominovaní v r. 2018 na Nobelovu cenu mieru pre ich odmietnutie odvetných útokov. 

 

pôvodný text v EN:   

Al-Azhar University in Cairo is considered to be the oldest and the most prestigious centre of advanced 
Islamic studies among Sunni Muslims and attracts students from all over the Middle East. President al-
Sisi has called upon scholars at the university to fight radicalism and introduce reforms in Islamic teach-
ing. However, in rural and impoverished areas in particular, radical imams and less tolerant brands of 
Islam are growing in prominence. The government is making efforts to reverse this trend, but has not 
been very successful so far. The self-proclaimed Islamic State has vowed to wage war against Christians 
in Egypt. 
 
Egyptian Christians are often victims of social exclusion, and face constant discrimination in areas such 
as justice, education and basic social services. In rural areas, Christian women have been targeted for 
abduction and forced marriage. Believers from Muslim backgrounds face pressure from their families 
and communities – they may be beaten or expelled from their homes. 
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Thousands of churches are still awaiting official recognition, and there were dozens of attacks on 
churches during the 2019 World Watch List reporting period. And yet, even in the face of terrible vio-
lence, Christians in Egypt have shown incredible grace and forgiveness - Coptic Christians were even 
nominated for the 2018 Nobel Peace Prize for their refusal to retaliate.5 

 
Zdroj obr.: 

 http://thejerusalemconnection.us/blog/2011/05/09/muslims-attack-christians-in-egypt-12-killed/  

                                                        
5 Open Doors. 2019 World Watch List. Dostupné z: https://www.opendoorsuk.org/persecution/coun-
tries/egypt/ [cit. 2019-03-15] 


