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SYRIA

Kristne flykter fra vold og trusler

7.000 kristne familier har forlatt Homs, Åpne Dører sender nødhjelp.

Homs, en by som har blitt utsatt for
voldsomt bombardement, hadde rundt
40.000 kristne før konflikten. Nå er det
mindre enn 5.000 tilbake. Ekstremistiske
sunnimuslimske grupper har begynt å
terrorisere kristne familier i Homs. De
sier at de må forlate byen, hvis de ikke
vil bli drept.
Mange hus som er forlatt av kristne,
er allerede okkupert av dem som har
drevet dem bort. Anslagsvis 7.000 kristne
familier er på flukt til fjerne og ukjente
steder.
For dem som er igjen, er situasjonen
svært vanskelig. ”Det er kaos, frykt
og trusler for de kristne,” sier en Åpne
Dører-kilde. ”Folk er redde. De holder
seg hjemme. De er redde for å gå til
kirken på grunn av kidnappinger og
vold. De frykter for bombeangrep mot
kirkene.”
På tross av dette planlegger flere
menighetsledere å bli i Homs. ”De
forteller meg at de ønsker å ta vare på de
gjenværende kristne. Og de er aktive i å
nå ut til familier.
Så deler av
hjelpen vår vil gå
til kristne familier
som fremdeles
er i Homs,” sier
kilden.
Åpne Dører
styrker og støtter
fordrevne syriske
kristne ved å gi
nødhjelpspakker
til familier som
måtte flykte fra
Homs, Daraa og
andre områder
med vold og
forfølgelse. Åpne
Dører planlegger
også å sørge for
mat til mellom
500 og 1.000
av de mest
Syrisk politimann
sårbare familiene

hver måned, i tillegg til medisinsk hjelp
der det er mulig. Det vil hjelpe dem å
overleve.

Den Syriske Kirken Når Ut

Bemerkelsesverdig er det at den
syriske kirken benytter enhver mulighet
for å nå ut til folk. ”I de første månedene
av konflikten ble kirken som helhet
ganske skremt. Men nå ser de det som en
mulighet, så noen kirker er enda mer aktive
enn tidligere, og de når ut til svært mange,”
sier kilden vår.
De kristne i Syria ber sammen. ”De ber
om stabilitet i landet. De ber om fredelige
avtaler mellom regjering og opposisjon. De
ber for sine ledere. De ber for de kristnes
framtid i Syria.”
Åpne Dører hjelper syriske kristne
å dele ut flere bøker og Bibler enn
noen gang, og sørger også for bibelsk
opplæring, traumerådgivning og
disippelopplæring. Åpne Dører fortsetter
å gi nødhjelp til flere tusen irakiske
flyktninger som er i landet. Rundt ett
tusen familier mottar matpakker og
hygieneprodukter og mange mottar
annen hjelp.
De fleste kristne ser ikke noen framtid
for seg i Syria. De som er uten håp, vil
forlate landet. Men enten de reiser eller
blir i landet, så sier de kristne at de ikke vil
skifte tro.

Syrisk kirke

Kristne ber for sin framtid
i Syria, og om stabilitet
og fredsavtaler mellom
regjeringen og opposisjonen.
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Afrika
ALGERIE

Presset vokser i tiden før
valget
Alle minoriteter, inkludert algeriske
kristne, er bekymret for den
økende innflytelsen fra islamister.
Det var forventet at mange
algeriere ville stemme på et
islamistisk parti i parlamentsvalget
i mai. Presset på kirkene,
spesielt på landsbygda, vokser.
I enkelte landsbyer ”har kristne
ikke tillatelse til å komme inn i
landsbyene for å gå i kirken,” sa
en Åpne Dører-kilde. Regjeringen
plasserer spioner i kirkene, ringer
opp pastorer og kontrollerer
utlendinger som besøker kirken.

Anslagsvis 2500 mennesker kom sammen
fra hele Egypt for å be for Egypt i Kasr el
Dobara-kirken den 1. juni.

EGYPT

Rettsavgjørelser speiler
frykt og håp
Uavhengig av hvem som vant
landets første demokratiske
presidentvalg, bekreftet en
rettsavgjørelse frykten for at
rettferdigheten vil fortsette å
minske for den kristne minoriteten.
Den 21. mai dømte en dommer
12 koptiske kristne til livsvarig
fengsel og frikjente 8 muslimer
som hadde lignende siktelser i
et opprør i Minya-provinsen. En
annen dom den 14. mai ga litt håp
om rettferdighet da en domstol
opprettholdt en dødsdom for en
muslim som drepte en kristen.
www.opendoors.no

EGYPT

Dommer frikjente
angripere som knivstakk
kristen

Den 22. april avviste en dommer
alle anklager mot en gruppe salafistmuslimer som skar øret av en kristen
i et knivangrep der de forsøkte
å tvinge ham til å konvertere. I
et påfølgende ”forsoningsmøte”
var offeret under et intenst press
og måtte gå med på å trekke
anmeldelsen etter at angriperne truet
hele familien hans.

ETIOPIA

Feilaktig dom frarøver
kristen barna sine
Han kone døde like etter at han
ble falskt anklaget for å vanhellige
Koranen. Da han ble løslatt fra
fengsel i det sørlige Etiopia,
var hans to barn på 6 og 15 år
forsvunnet. Tamirat Woldegorgis
kom haltende ut av fengsel i Jijiga
den 25. april, etter å ha tilbrakt
nærmere to år i varetekt. I flere
forsøk på å få ham til å fornekte
troen og bli muslim, banket
myndighetene ham opp. Men
han nektet å oppgi sin kristne tro.
Det som holdt Tamirat oppe, var
forbindelsen han hadde gjennom
Kristus med sin åndelige familie.
Han sa at Gud talte til han i en drøm
og fortalte at han kom til å bli løslatt
dagen etter, og det skjedde.
TANZANIA/ZANZIBAR

Kenya

Pastorer brent levende
To pastorer som planla å holde en
evangeliseringskampanje i Mombasa by,
ble plutselig anklaget for å være tyver av en
gruppe som samlet seg den 8. mai. De satte
fyr på de to, og brant dem til aske. Politiet
arresterte fem mistenkte i forbindelse
med drapene på de to pastorene.
NIGERIA

Islamsk terroristbase raidet
i Jos
Det nigerianske militærets oppdagelse
av en muslimsk terroristbase full av
ammunisjon og eksplosiver den 19.
mai, motbeviser islamister som hevder
at kristne har bombet sine egne kirker.
Mange mennesker tror ikke at Boko
Haram angriper kirker slik de gjør med
bygninger som tilhører politi, regjering
og media. Den 29. april stormet
angivelig militante fra Boko Haram
en gudstjeneste og begynte å skyte.
Pastoren og fire andre ble drept.
NIGERIA

Volden fortsetter, biskop
Akinola kritiserer presidenten
I delstaten Plateau sa kristne ledere
at flere kristne har dødd på grunn av
muslimske ekstremister enn de 35 som
militæret rapporterte i mai. Bevæpnede
fulaner-nomader har angrepet 15
kristne landsbyer, drept og lemlestet
kristne, ødelagt hjem og gjort mer
enn 1.000 landsbyboere til flyktninger.
Islamistiske grupper oppfordrer trolig til
disse angrepene.

Flere kirker brent
Muslimske ungdommer angrep tre
kirker på øya Zanzibar etter at politiet
arresterte to imamer fra en islamistisk
gruppe, UAMSHO, den 26. mai.
Den 26. og 27. mai ødela voldelige
demonstranter to kirker og kjempet
mot politiet. UAMSHO-gruppen jobber
aggresivt for å skille Zanzibar fra
Tanzania. De har sverget å stenge
alle kirker og erklære Zanzibar for en
islamsk stat under sharial-lovgivning.
Rundt 97 prosent av befolkningen på
øya er muslimer.

							

Biskop Peter Akinola sa til dem som var samlet
27. mai ved The National Christian Centre i
Abuja at regjeringen ikke bør gå i dialog med
Boko Haram.
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Asia
INDONESIA

BURMA

Reformer gir intet pusterom for etniske kristne
Den 2. mai ble opposisjonsleder Aung San Suu Kyi valgt inn i
parlamentet som starten på en ny æra i Burma, eller: Myanmar.
Men livet har endret seg lite for de mer enn 3 millioner kristne og
andre minoriteter som lider i en av verdens lengste borgerkriger.
Selv om det er planlagt våpenhvileavtaler, ”blir kristne jaktet på
ganske enkelt fordi regjeringstroppenes religion er buddhisme,”
sa en opprørsleder.

Karen-soldater

Disse barna arbeider i en av de 4.000
leirene for internt forviste flyktninger i
den østlige delstaten Karen.

Ei Htu Hta-leiren huser
internflyktninger i
delstaten Karen i
Burma.

Islamistisk mobb kaster urin på
menighet

Det har ikke blitt foretatt noen arrestasjoner etter at
600 islamister kastet poser fylt av urin og sølevann
på rundt 100 medlemmer av en kirke den 17. mai
og truet med å drepe pastoren. Politiet stod og så
på mens mobben angrep ”Filadelfia Batak Kristne
Protestantiske Kirke” som hadde gudstjeneste på
gaten i Bekasi, i provinsen Vest-Java. Gudstjenesten
måtte avlyses. Kirken søkte om byggetillatelse for fem
år siden. Lokale myndigheter ba menigheten legge
ned i desember 2009, men Høyesterett underkjente
avgjørelsen i juli 2011. På grunn av press fra
islamistiske grupper insisterer de lokale myndighetene
på at menigheten må møtes andre steder.
INDONESIA

Fare for tøffe tider i Aceh

Valget 9. april av en kompromissløs islamsk
guvernør i provinsen Aceh ser ut til å ha åpnet
veien for harde sanksjoner mot den kristne
minoriteten. I begynnelsen av mai opplevde de
at 17 kirker ble stengt. Flere hundre islamister
demonstrerte 30. april og krevde at kirker i
området ikke bare skulle stenges, men også rives.
Demonstrantene var sinte på grunn av kirkeveksten
i området. Det er nå 22 kirker der.

Latin Amerika
Colombia

FARC-geriljaen jakter på caqueta-kristne
Kristne på landsbygda i Caquetastammen er fanget i den bevæpnede
konflikten mellom opprørsmilits og
colombianske regjeringsstyrker.
Konflikten har vart i flere tiår.
FARC-geriljaen nekte kristne å
holde gudstjenester eller husmøter.
Opprørerne skremmer og truer sivile.

Opprørere tvinger ungdom
inn i militsiaen.

Mexico

Colombia

Kristne urinnbyggere går rettens vei
Kommunestyrer blant urinnvånerne fornyet
utkastelsen av flere titalls kristne familier fra sine
hjem i Cauca-regionen i april. De tvang dem til å
stenge kirkene sine og å flykte fra områdene som
er reservert for landets indianske urinnbyggere.
I mer enn ti år har innfødte kommunestyrer stått
bak systematisk forfølgelse av stammemedlemmer
som har forlatt den tradisjonelle religionen og valgt
å følge Jesus.

Kristne truet

Cacique’er (landsbyledere) og myndigheter i La Piedad, Las
Margaritas i delstaten Chiapas truet kristne med fordrivelse
den 20. mai. Truslene startet den 4. mai, dagen etter at de
nektet å delta i ”Det hellige korsets fest” den 3. mai, der det er
mye drikking av alkohol. Truslene står fremdeles ved lag, men
de kristne har ikke blitt fordrevet. Rubén Lopez, en kristen fra
en landsby i Las Margaritas, ble imidlertid satt i varetekt den
20. mars og så fordrevet ettersom han ikke ville akseptere
betingelsene fra de lokale myndighetene.
www.opendoors.no

				

Tradisjonelt hus
Pastor Yonda og Ana Silva Secue
leder saken overfor domstolen.
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Den muslimske verden
IRAN

IRAN

Advokat for dødsdømt
pastor kan bli fengslet
Hovedforsvareren for den iranske
pastoren Jousef Nadarkhani,
som anker en dødsdom, kan
bli fengslet fordi han forsvarer
iraneres rettigheter. Mohammad
Ali Dadkhah, en fremstående
menneskerettighetsaktivist,
ble i juli dømt til fengsel i ni år
og nektet
adgang til
advokatpraksis
og
undervisning
i 10 år. Den
28. april
opprettholdt
en
ankedomstol
dommen.
Mohammad Ali Dadkhah

Israel

Ofre for eksplosjon
beklager straffereduksjon
En Messias-troende
menighetsleder, hvis sønn
Ami nesten ble drept av en
ultraortodoks jøde, sier at han
føler det som om det israelske
rettssystemet har sviktet ham.
Den 28. mai godkjente Jerusalem
Distriktsdomstol en betydelig
straffereduksjon for mannen som
er tilltat for bombingen av David
Ortiz sitt hjem. Sår og emosjonell
skade vil følge Ami hele livet, men
han ser på bombingen som et
avgjørende hendelse i sitt kristne
liv. Ami går nå på bibelskole i USA.

Ortiz- familien med et bord ødelagt av
bombeeksplosjon.

www.opendoors.no

Myndighetene øker
kontrollen med den farsitalende kirken

Lederne i Assemblies of God’s (AOG)
kirke i Teheran fortalte menigheten den
6. mai at myndighetene hadde krevd
navneliste og identifikasjonsnummer
på medlemmene, noe som utgjør
en stor fare for konvertitter fra islam.
AOG-kirken er den eneste kirken i
Teheran som tilbyr gudstjeneste på
farsi om søndagene.
PAKISTAN

Skadet konvertitt forsøker
å bygge livet opp igjen

Muhammad Kamran er ikke sikker
på hvem som sendte mennene
som banket ham opp etter at hans
muslimske kone hadde fortalt både
sin egen og mannens familie at
han hadde blitt en kristen. Han ble
angrepet i Karachi da han var på
vei hjem for to år siden, og han lider
fremdeles av smerte. Han fikk ikke
medisinsk behandling på grunn av
sin tro. Kamrans kone skilte seg fra
ham, og han giftet seg med en kristen
kvinne, men familien hans fortsetter
med å true dem. Han og kona, Asha,
som er gravid i åttende måned, har
skiftet bosted fire ganger for å unngå
familien hans.

PAKISTAN

Voldtok jente og banket opp
slektninger for anmeldelse

Muslimer banket opp en gravid
kristen kvinne i hennes hjem den 8.
mai, sammen med svigermoren og
svigerinnen. Det var et forsøk på å
presse familien til å droppe anmeldelsen
mot mistenkte som voldtok hennes 13
år gamle niese. Julingen førte til at hun
mistet to tvillingjenter i spontan abort.
Asher Masih fra landsbyen Dhamala
forteller at familien forsøkte å registrere
en First Information Report hos det
lokale politi etter voldtekten 29. mars,
men tjenestemennene nektet i over en
uke å ta imot anmeldelsen. I løpet av
den tiden truet de mistenkte familien
flere ganger før de angrep huset deres.
PAKISTAN

Anklaget for ’blasfemi’ etter
biljardkrangel

Politiet siktet en ung kristen mann for
’blasfemi’ etter at han hadde en krangel
med muslimer etter et biljardspill i Punjabprovinsen. Politiet arresterte Sajid Inayat
den 18. mai etter at han ble anklaget
for å ha satt fyr på ”hellige sider” i en
eske på en lyktestolpe. Siktelsen har en
strafferamme på livsvarig fengsel.

PAKISTAN

Livstidsdommer for
’blasfemi’ omstøtt
En domstol frikjente et kristent ektepar
for anklager om ’blasfemi’ den 17.
mai, og omstøtte livstidsdommene
deres. Aktoratet klarte ikke å bevise
påstandene om at Munir Masih
og hans kone Ruqayya vanæret
Koranen eller fornærmet Muhammed
den 8. desember 2008. Pakistans
blasfemilover blir jevnlig brukt for å
kreve dødsdom over kristne på grunn
av personlige krangler. I dette tilfellet
hadde barna til det kristne ekteparet
slåss med familien til Mohammad
Yousaf. Han beordret så sjåføren sin,
Nawaz, om å komme med anklager
om blasfemi.

							

Shahbaz
Bhatti

PAKISTAN

Bhattis mordsak blir stadig
mer dunkel

Slapp etterforskning, mistenkte som
blir løslatt og mangel på koordinering
av organer som skal opprettholde
lov og orden har satt saken på vent
etter 2. mars 2011, der Pakistans
eneste kristne på regjeringsnivå,
Shahbaz Bhatti, ble drept. Familien er
misfornøyd med politietterforskningen
og myndighetenes labre interesse for å
straffe gjerningsmennene.
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