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Leder

Hvordan stopper man en

?

Tsunami

Åpne Dørers målsetting er å styrke og utruste kristne brødre
og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av
sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med
på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen littera
tur, støtte kristen
mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.
• Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile
land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.
• Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg
med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og
be for dem.
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Hva er det som holder på å skje i vår verden? Finnes det ikke lenger noen grense
for hva man kan gjøre mot et annet
menneske? Holder aller grenser på å bli
visket bort? Tiltar onskapen eller er det
mediene som er tabloide, på bekostning
av de gode nyhetene? Om vi følger med
på de daglige nyhetsoppdateringene, er
det lett å bli grepet av mismot.
10. januar offentliggjorde Åpne Dører
World Watch List 2018 (WWL), den årlige
rapporten om forfølgelse av kristne
verden over. Den siste tiden har jeg lest
igjennom bakgrunnen for WWL og de
funnene vårt forskerteam i Nederland
har samlet. WWL er et omfattende materiale som summerer opp utviklingen de
siste 12 månedene.
Generelt kan vi si at forfølgelse av
kristne er noe som skulle oppta oss
hele året, ikke bare under lanseringen
av WWL. For meg er dette en del av mitt
arbeid og dermed noe som påvirker min
hverdag. Likevel – når man får oppsummert utviklingen gjennom et helt år, blir
man overveldet av alle de overgrep og
voldshandlinger som kristne blir utsatt
for, fra slektninger, naboer og myndigheter. Under årets lesning har jeg merket
hvordan «en hellig vrede» vokser frem.
Den progressive økningen og den ondskapsfulle strategien som man leser ut av

WWL, har fått meg til å kjenne at «nå får
det være nok!»
I stadig flere land betraktes ikke
lenger kristne som fullverdige mennesker. Myndighetene velger oftere å
se mellom fingrene når den hatefulle
mobben angriper kristne. Et av de landene der denne form for regimebasert
aggressitivtet har nådd nye høyder, er
India – verdens største demokrati.
Faktum er at omfanget av undertrykkelsen og volden mot kristne bare
fortsetter å øke. Den globale forfølgelsen
blir stadig mer strategisk og utspekulert.
Årets rapport setter igjen ny rekord i
antall poeng for landene på listen. 215
millioner kristne er utsatt for «alvorlig
forfølgelse», dette omfatter 58 land.
Globalt betyr dette at 1 av 12 kristne i dag
blir utsatt for alvorlig forfølgelse.
Finnes det noen lysglimt? Jo, midt i
alt vondt som skjer, er Gud trofast og den
åndelige lærdommen vi kan hente fra
den forfulgte kirke er både utfordrende
og inspirerende. Likevel må vi slå fast
at forfølgelsen forsetter å velte innover
Afrika og Asia som en tsunami. Akkurat
nå handler det om å stanse den islamistiske radikaliseringen og den tiltagende
religiøse nasjonalismen. Dette er et
arbeid som Åpne Dører utrettelig vil
holde fram med, i Guds kraft.

Morten Askeland
Generalsekretær

www.opendoors.no
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Livet
som kristen i 2018

World Watch List (WWL) 2018 viser tydelig at kirken og de kristne blir stadig
mindre velkommen på den globale scene. Fiendtligheten mot kristne øker og
blir mer utbredt, og gjør dem sårbare overfor kriminalitet og forfølgelse. Afrika,
inkludert Midtøsten, og Asia topper forfølgelseslisten.

Det er håp, for på tross av forfølgelse og press
så vokser kirken, mange kristne styrkes og står
stødige og trofaste i Kristi kjærlighet.
Kristne deler evangeliet i fengsler – Vi kan ikke
nevne navnene deres her, det kan føre til mer
forfølgelse for dem.
En av våre eksperter uttalte nylig: «Der er
tusenvis av kristne rundt om i verden som tjener som Jesu ambassadører i fengsel. Kanskje
det er derfor de er der. Hvordan skal ellers de
andre fangene få høre evangeliet? Dette gjør det
ikke enkelt for dem å lide, det er ofte traumatisk.
Vi håper og ber om at de opplever at Gud styrker
dem og gir dem glede midt i alt. De trenger våre
daglige bønner!»

Undergrunnskirken vokser
Vi mottar rapporter fra hele verden om vekst i
undergrunnskirken. Dette gjelder både i NordKorea, India og mange islamske og buddhistiske land.
For øyeblikket er det to store bevegelser som
er den største trusselen for kristne:
Spredning av religiøs nasjonalisme i Asia og
den globale islamistiske bevegelsen.
Religiøs nasjonalisme
Religiøs nasjonalisme i Asia er som en tsunami
som tiltar i styrke og feier over kontinentet –
inntar den politiske arena, får makt og endrer
verdisystemer, lovgivning og samfunnsstrukturer i nasjoner. Slik vinner de radikale nasjonalistiske bevegelser kraft og legitimitet. I flere
www.opendoors.no
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land i Asia har partier med nasjonalistisk ideologi fått regjeringsmakt, noe som har ført til økt
forfølgelse av kristne. India stiger 17 plasser, fra
28. plass i fjor, til 11. plass på årets liste. 2017 var
et rekordår når det gjelder forfølgelse, med mer
enn 600 rapporterte angrep. Det virkelige tallet
er mye høyere, da mage hendelser ikke blir regi-

«JEG HAR VÆRT INVOLVERT I
DETTE ARBEIDET GJENNOM
MANGE ÅR. MEN ALDRI FØR
HAR JEG SETT SÅ MANGE
NORDKOREANERE KOMME
TIL TRO SOM I DISSE DAGER.
strert. Årsaken til forfølgelsen i India er den voksende Hindutva-bevegelsen, en nasjonalistisk
drivkraft som har som mål å 'hinduisere' India.
Kristne blir konfrontert med sosial utestengelse,
utkastelse fra landsbyer, arrestasjoner, trusler,
mishandling, vold og noen ganger drap.
Dessverre følger Nepal i sin 'storebrors' fotspor. Landet var ikke med på fjorårets topp
50-liste, men i år er de inne på 25. plass. Både
regjeringen og lokalmiljøet, er mer aktive i å forfølge kristne. Også her var det en bratt stigning i
antall mennesker som ble fysisk mishandlet for
sin tro på Jesus.
Religiøs nasjonalisme er ikke kun begrenset til India og Nepal; den buddhistiske verden
er også med i denne trenden. Forfølgelse i land
som Sri Lanka, Bhutan og Myanmar manifesterer seg forskjellig og er mye mer udefinerbar.
Den globale islamistiske bevegelsen
Den voksende islamistbevegelsen er en trussel
for kristne og andre ikke-muslimske samfunn
i store deler av verden, men aller mest på det
afrikanske og asiatiske kontinentet. Islamisme
er den delen av islam som har en klar politisk
agenda om å bringe nasjoner under muslimsk
herredømme og sharia-lovgivning.
Kristne møter økende forfølgelse i land med
muslimsk majoritet både i Øst-, Vest- og NordAfrika. Det stigende nivået av forfølgelse gir seg
utslag i økt press på kristne i deres dagligliv; i
omgang med naboer, kollegaer og slektninger.
6
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..RIV UT..
Veksten av militante islamistiske grupper
setter kristnes liv og sikkerhet i fare. Et eksempel er Egypt, hvor IS i rapportperioden for WWL
2018 har gjort det klart gjennom erklæringer og
handlinger at deres mål er å fjerne alle kristne,
også ved bruk av vold.
Islamsk Stat har tapt terreng i Midtøsten
og beveger seg til andre steder med 'grønnere
gress', nemlig Asia, der verdens største muslimske befolkning holder til. Dersom ikke regjeringer og sivilsamfunn klarer å arbeide systematisk
for å hindre en ny bølge av terrorisme, så er det
gode muligheter for at IS vinner fotfeste i Asia.
En hel verden var sjokkerte vitner til at byen
Marawi på Filippinene ble erobret av radikale
islamistiske militante (en gren av IS). Denne
byen med rundt 200 000 innbyggere var beleiret i 150 dager. De første angrepene ble rettet
mot en kirke og en kristen skole. De som ble
identifisert som kristne, ble drept eller bortført.
Ikke la WWL 2018 gjøre deg nedtrykt
Forfølgelseslisten viser hvor motstanden mot
evangeliet er sterkest. Men listen viser også
hvor Gud forvandler mennesker fra innsiden av.
Undersøkelsen er ment for å gi oss informasjon,
slik at vi kan være med å be, og på den måten
forandre verden.
«Vi er i stand til å gå i tro selv om vi har
mange problemer,» sier en undergrunns-troende fra Nord-Korea. «Gjennom all lidelse forsøker vi å holde troen ren i Kristus. Inntil vi når
frem til stedet Gud har forberedt for oss, vil vi
fortsette fremover, på tross av mange barrierer
og begrensninger. Det er vårt ønske å beholde
troen og å spre evangeliet. Vi husker alltid på
deres kjærlighet og at dere bryr dere om oss. Vi
har det bra, takket være deres bønner og støtte.»

«Husk på dem som
sitter i fengsel,
som om dere var
lenket sammen
med dem, og husk
på dem som blir
mishandlet, som
om det gjaldt deres
egen kropp»
HEBREERBREVET 13,3

Åpne Dørers World Watch List
(WWL) er et verktøy som måler forfølgelse av kristne på bakgrunn
av den vold og motstand de møter,
både som kirke og enkeltmennesker.
Disse dataene legger vi inn i et komplekst poeng-system, som systematiserer og bestemmer rekkefølgen i
de 50 landene på WWL der kristne
opplever høyest grad av forfølgelse.

www.opendoors.no
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VELG ET LAND FRA KARTET HVER UKE,
OG BE FOR VÅR KRISTNE FAMILIE:

• Be om beskyttelse
• Be om fred
• Be om styrke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NORD-KOREA
AFGHANISTAN
SOMALIA
SUDAN
PAKISTAN
ERITREA
LIBYA
IRAK
JEMEN
IRAN

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

94
93
91
87
86
86
86
86
85
85

INDIA
SAUDI-ARABIA
MALDIVENE
NIGERIA
SYRIA
USBEK ISTAN
EGYPT
VIETNAM
TURKMENISTAN
LAOS

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

81
79
78
77
76
73
70
69
68
67

JORDAN
TADSJIKISTAN
MALAYSIA
MYANMAR (BURMA)
NEPAL
BRUNEI
QATAR
KASAKHSTAN
ETIOPIA
TUNISIA

• Be om at de må få være et lys i
det mørket de har rundt seg

• Be om styrke til alle kristne
ledere i landet

45

31

• Be for de som sitter i fengsel
eller arbeidsleir

30
42

• Be om at Guds rike skal utbre
seg og Jesus bli synlig
• Be for de som forfølger, at Gud må
arbeide på deres hjerter, og at de må
møte Jesus

47

36
7

37

«...be for dem som forfølger dere.»
Matt 5,44

21

17

4
14

15

35

8

10

34
48
27
12
40

6
29

19

NORD-KOREA LIGGER FORTSATT
PÅ TOPPEN AV WWL:
• Be om at de kristne må få leve
ut sin tro, i fellesskap

RELIGIØS NASJONALISME I ASIA:
• Be om beskyttelse og frihet for
HBB-ere (kristne med hindubakgrunn) i India

• Be om beskyttelse mot islamsk
terror for kristne i Kenya

• Be om beskyttelse for kristne
familier, og at foreldrene må få
dele sin tro med sine barn

• Be om at kristne på Sri-Lanka
kan samles, beskyttet mot
angrep fra buddhist-mobber

• Be om mot og styrke for kristne
ledere i fengsel i Eritrea

• Be for Kim Jong-Un at han må
bøye seg for Gud

• Be om styrke og mot til kristne i
Butan, Vietnam og Laos
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BANGLADESH
ALGERIE
KINA
SRI LANKA
ASERBAJDSJAN
OMAN
MAURITANIA
BAHRAIN
COLOMBIA
DJIBOUTI

16

58
58
57
57
57
57
57
57
56
56

1

22
43

2
5

25

46

11

33
41
24

18
20

9
50

3

44
23

13

32

8

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

TYRKIA
62
KENYA
62
BHUTAN
62
KUWAIT
61
DEN SENTRALAFRIKANSKE REP. 61
PALESTINSKE OMRÅDER
60
MALI
59
INDONESIA
59
MEXICO
59
DE FORENTE ARABISKE EMIRATER 58

28

• Be om beskyttelse for foreldre
og barn

KRISTNE I AFRIKA, I LAND SØR
FOR SAHARA OPPLEVER STERKT
PRESS:
• Be om beskyttelse for kristne i
Somalia

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

66
65
65
65
64
64
63
63
62
62

26
38

39

2018
49
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Dette bør du vite om World Watch List
Hvordan blir WWL satt sammen?
World Watch Research (WWR) skiller mellom to
utrykk for forfølgelse: «press» og «vold». «Vold» er
lett å måle og spore ved å se på konkrete voldelige angrep på kristne og kristnes eiendeler. «Press»
handler om den daglige trakasseringen, diskrimineringen og holdningene de kristne konstant lever
under. Besvarelser fra enkeltmennesker i løpet av
rapportperioden fra 1. november til 31. oktober,
samles og studeres. Ut fra analyse av spørsmålene finner man ulike årsaker og drivkrefter til forfølgelse. Deretter blir den totale poengsummen for
hvert land regnet ut og lagt til grunn for rangeringen av plass nummer 1 til 50 på den årlige WWL.

Hva gir WWL troverdighet?
WWL-teamet består av fem forfølgelsesanalytikere,
en kommunikasjonsekspert og en teamleder, alle
med universitetsutdanning. Tre av medlemmene har,
eller holder på med å fullføre, en doktorgrad. Forfølgelses-analytikerne samarbeider tett med forskere
og andre eksperter på regionalt, nasjonalt og subnasjonalt nivå. Noen av disse er ansatt i Åpne Dører,
andre er eksterne fagpersoner, for eksempel jurister
med erfaring innen menneskerettigheter, statsrett
og ledelse.
WWL-spørreskjemaet er det grunnleggende
redskapet i WWL-metodologien. Det Internasjonale
Instituttet for Religiøs Frihet (IIRF; www.iirf.eu) har
gjennomført tilsyn av metodene brukt i arbeidet, og
undersøkt i hvilken grad hvert lands resultater kan
settes opp mot hverandre.

Hvorfor fokuserer WWL kun på kristne?
Åpne Dørers mandat er å støtte lidende kristne over
hele verden. WWL er hovedsakelig et verktøy til hjelp
for arbeidet i Åpne Dører. Listen gir innsikt i omfang,
art og utbredelse av forfølgelse av kristne.
På grunn av langvarige lokale nettverk kan Åpne
Dører utføre granskning helt ned til «landsbynivå».
Det finnes andre minoriteter som lider sammen med
de kristne. Dette blir nevnt i landprofilene der det er
relevant.

Måter å
møte
forfølgelse

Er kristendommen den mest forfulgte religionen i
verden?
Antall forfulgte kristne er enormt; over 215 millioner.
Sannsynligheten er svært stor for at flere kristne lider
alvorlig forfølgelse enn tilhengere av noen annen religion.
Forskningen understøtter dette. Når man sammenligner antallet kristne med den totale befolkningen i landene der kristne blir forfulgt, ser man at
dette stort sett er land med kristne minoriteter.

Hvor mange kristne blir forfulgt i verden i dag?
Den totale befolkningen i de 50 landene på WWL er
på 4,83 milliarder mennesker. Antall kristne i disse
landene anslås til rundt 650 millioner (13%). Av disse
650 millioner kristne regner man ifølge WWL sin
metodologi at 215 millioner (33%) lider under «høy»,
«svært høy» eller «ekstrem» grad av forfølgelse.
Dette tallet gjelder kun de 50 landene representert i WWL. På verdensbasis vil det være flere kristne
som opplever forfølgelse.

Hvor mange kristne blir årlig drept for sin tro?
Antallet kristne som blir drept for sin tro er omdiskutert. Noen organisasjoner opererer med tall på
100 000 kristne martyrer årlig, eller «en kristen drept
hvert 5. minutt». WWR viser vesentlig lavere tall:
I rapporteringsperioden for WWL 2018 ble 3066
kristne drept av trosrelaterte grunner, og 793 kirker
ble angrepet. Tallene er kun basert på rapporterte
hendelse, og er derfor noe lavere enn virkeligheten.

Forveksler WWL noen ganger etnisk konflikt og
borgerkrig med forfølgelse?
Analytikere ser ofte på situasjonen til sivilbefolkningen i konfliktområder og ignorerer den viktige rollen
religionstilhørighet har for ofrene, og også den religiøst motiverte drivkraften bak ugjerningene som
begås. Den sammensatte miksen av faktorer som
ligger bak, gjør det ofte utfordrende å se et helhetlig bilde. Grundig research viser at religion ofte spiller
en viktig eller avgjørende rolle, og det er ikke mulig å
forstå den faktiske situasjonen uten å ta dette med
i betraktningen. I følge WWR er derfor konflikter vi
finner i områder som Sentral-Afrika, Nigeria, Irak og
Syria, i det minste delvis, situasjoner som innebærer
forfølgelse av kristne på grunn av deres tro.
Finn mer informasjon om World Watch List på
www.opendoors.no

1.

Registrere – og underkaste seg

Enkelte steder er det mulig å registrere en kirke
og til en viss grad samarbeide med myndighetene. Avhengig av forholdene, kan dette være
gagnlig selv om det betyr at staten blander seg
i kirkesaker.
Den store «Tre-selv»-kirken i Kina er et
eksempel på dette. De har frihet til å feire gudstjeneste, men innen visse grenser. Myndighetene overvåker hva som publiseres, samt
innholdet i prekener og undervisning på seminarer. De blander seg også inn i hvem man kan
invitere til landet, og hvem som kan reise ut. På
tross av dette er det mange sterke kristne i disse
kirkene. Til og med enkelte huskirker kan praktisere sin tro relativt åpent. I utgangspunktet er
dette illegalt, men det er mulig dersom de kommer til en felles forståelse med lokale myndigheter om hva som tolerabelt.

2.

Gå «under jorden» – og overlev

I noen land må kirken gå i skjul. Slik kan man
unngå fengsel og holde seg i live. Ulempen
er at kristendommen har liten sjanse til innflytelse på kultur og samfunn, og det er vanskelig å gi evangeliet videre fra generasjon til
generasjon.
I Afghanistan er dette det eneste valget.
Alle afghanske troende er hemmelige konvertitter fra islam. Å forlate islam blir sett på
som frafall, og de som mistenkes for å konvertere til kristendommen blir arrestert. Resultatet er at det ikke eksisterer noen synlig kirke;
bare Gud vet hvor mange troende som finnes
i Afghanistan.

3.

Flykt – og lev

Mange som konverterer til kristendommen, må
flykte for å berge sitt eget og familiens liv.
Somalia er et eksempel på dette. Her ble
minst 23 troende med muslimsk bakgrunn
drept i 2017. En forsker fra World Watch uttaler:
«Dette er et svært tett samfunn. Hvis du slutter å
gå i moskéen, blir det lagt merke til innen etter et
par uker. Du får ordre om å komme. Hvis du ikke
møter, må du flykte dersom du ønsker å beholde
livet.»

4.

Bli værende – og dø

I ekstreme saker må en kristen simpelthen
bestemme seg for at det beste valget er å bli
værende og bære konsekvensene. Selv om det
kan bety døden.
I Nord-Korea har dette vært realiteten for
mange kristne. Dersom en hemmelig kirke blir
oppdaget, føres alle til dødsleirer. Dette gjelder
også alle slektninger av familien; til og med de
som aldri har vært involvert i «kristne» aktiviteter. Jin-Ho* som eide en bibel, ble funnet og
deretter fengslet. En venn sa følgende: «Da han
kom til tro, tok han en avgjørelse om å være villig til å dø for Kristus. Alle kristne i Nord-Korea
har tatt dette valget.»

*Navn endret av sikkerhetshensyn
www.opendoors.no
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Fakta om Afghanistan

Livet for en kristen i

n
a
t
s
i
n
a
h
Afg
Å følge Kristus kan bety store omkostninger.
Få steder er faren så høy som i Afghanistan,
der kristne må skjule sin tro både for familie
og militante islamister. Hvis de forteller om
sin tro, eller avsløres i å utforske den, er de i
livsfare.

Helt i toppen av listen over land der kristne opplever den verste forfølgelsen ligger Afghanistan,
bare forbigått av Nord-Korea. Offisielt finnes
det ingen kristne i dette 99 % muslimske landet, bortsett fra internasjonalt militært personell,
diplomater og ikke-statlige arbeidere. Innfødte
kristne med muslimsk bakgrunn, lever i skjul
med sin tro.
Foruten stor fattigdom, korrupsjon og 'narkotika-konger', er Afghanistan et av de mest
ekstreme landene når det kommer til islamsk
undertrykkelse. Den islamske republikken
Afghanistan tillater ikke at innbyggere blir
kristne, og følgelig anerkjenner de heller ikke
dem som konverterer.
Imidlertid er ekstremistgrupper, lokalsamfunn og familiemedlemmer til konvertitter en
mye større fare for de kristne enn staten.

Familie eller klan går foran alt annet

Konseptet om en nasjon er fremmed for den
afghanske tenkemåten. Familien kommer først,
fulgt av klanen og så stammen. Alle disse er mye
viktigere enn landet eller staten.
Det er dyp forankret i afghanere at de skal
ta seg av sine familier, landsbyer eller stammer.
12
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Om noen våger å vende seg fra stammen sin for
å omfavne noe nytt og fremmed, vil de oppleve
et stort press for å vende tilbake til tradisjonelle
normer. Dersom man ikke gir etter for presset, vil
man bli sett på som en forræder og dermed ekskludert, torturert eller drept.
Dette gjelder alle former for «avvik», men i

«JEG ER ALLTID REDD FOR AT
NOEN VIL GJENKJENNE MEG
OG DREPE MEG.»
enda større grad dersom noen vender seg til kristendommen. Den kristne religionen blir ansett
som vestlig og fiendtlig til afghansk kultur, samfunn og islam.
Oftest er det bare én mulig utgang for kristne
som avsløres og blir tatt til fange: De blir drept.
Familien, klanen eller stammen må redde sin
'ære' ved å ta livet av den kristne. Ekstremistgrupper vil heller ikke vise noen nåde.

Det risikable livet til kristne i Afghanistan

Et hvert uttrykk for tro setter en afghansk kristen i fare. Alle religiøse 'endringer' blir nesten
alltid avslørt, og de rapporteres videre. Det betyr
ofte at familier må flytte, både som følge av at
nabolaget presser på og den sterke innflytelsen
fra Taliban eller Islamsk Stat.
Kristne kan få arbeid så lenge man tror at
de er afghanske muslimer. Men dersom de blir

avslørt, om det så bare er for å utforske kristen
tro på internett, blir det straks tatt affære. Da
skal de re-indoktrineres, ofte ved bruk av tortur,
inntil de gir etter.
I mange tilfeller blir konvertitter regnet som
sinnslidende på grunn av en underliggende tro
på at ingen som er ved sine fulle fem vil forlate
islam. Av denne grunn kan konvertitter bli plassert på psykiatrisk sykehus. Andre blir slått av
naboer og venner, og får eiendeler og hus ødelagt.
Andre igjen blir drept av medlemmer av
egen familie. Samtidig opplever familier til
nye kristne hvordan troen har forandret livet
til konvertitten. Rapporter viser at hele familier
velger å konvertere. Slike tilfeller holdes absolutt hemmelig. På grunn av ekstremt press tvinges en del kristne til å forlate landet.

Kristne konvertitter sendt tilbake til stor fare

I likhet med nesten alle afghanere, står de
kristne overfor en streng sikkerhetssituasjon på
grunn av invasjonen av radikale islamske militante (IS-grupper). Taliban ser også ut til å øke
i styrke og er tilstede i stadig flere regioner og
provinser. De få tusen hemmelige kristne blir
sett på som frafalne, spesielt de som har møtt
Kristus mens de har søkt asyl i Vesten og som
tidligere har vært åpne om sin tro.
En slik troende er Sadi, en 24 år gammel afghansk konvertitt til kristendommen, som ble sendt tilbake til Afghanistan fra
Sverige sist mars. «Jeg er alltid redd for at noen

•

Plassering på WWL 2018: 2

•

Befolkning: 34,2 millioner

•

Kristne: Noen tusen

•

Hovedreligion: Islam (99%), for det
meste sunni-islam

•

Regeringsform: Islamisk republikk

•

Forfølgelsens drivkræfter:
Islamsk undertrykkelse, etnisk
motstand og organisert korrupsjon og kriminalitet

vil gjenkjenne meg og drepe meg,» fortalte han
til Amnesty International. I rapporten 'Tvunget
tilbake til fare', forklarer Sadi at et bilde at ham
har sirkulert i Afghanistan, også i hjembyen
hans, Kabul, etter at han hadde vært kritisk til
islam på sosiale medier.
En annen kristen som ble deportert til
Afghanistan beskriver det slik i rapporten:
«Jeg er redd ... Jeg har ikke penger nok til å
leve alene, men jeg kan ikke bo sammen med
slektninger. Da vil de se at jeg ikke tilber Allah
lenger...»
Selv om de troende i Afghanistan er relativt
få og hardt presset, så har de valgt å følge Jesus,
uansett hva det måtte koste. De er kanskje i
skjul, men vi vet at de er der. Går vi tilbake 20 år
i tid, fantes det knapt noen afghanske troende i
landet. Jesus bygger sin kirke i Afghanistan på
tross av alle vansker og hindringer.

•

Be om muligheter for at de
afghanske troende må få møtes
og sammen vokse i troen, selv
om det skjer i hemmelighet.

•

Be om enhet blant de troende og
om større kirkevekst.

•

Takk Herren for hans trofasthet i
Afghanistan.

www.opendoors.no
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PANEL: (f.v) Berit Aalborg fra Vårt Land, Knut
Arild Hareide fra KrF og Kari Fure fra Dagen
kom med sine synspunkter under lanseringen
av World Watch List 2018. FOTO: KPK

LANSERING AV WWL 2018:

BIDRAGSYTERE: (f.v) Stig Magne
Heitmann fra Åpne Dører, Berit Aalborg
fra Vårt Land, Knut Arild Hareide fra KrF
og Kari Fure under lanseringen av World
Watch List 2018. FOTO: Åpne Dører

Partileder vil bruke forfølgelsesrapporten til
Åpne Dører for å påvirke norsk utenrikspolitikk.
Onsdag 10. januar offentliggjorde Åpne Dører
World Watch List 2018, sin årlige forfølgelsesrapport. Den forteller at hver 12. kristne i verden opplever å bli forfulgt for sin tro, og at forfølgelsen øker og berører over 215 millioner
mennesker.
Rapporten ble offentliggjort på Litteraturhuset
i Oslo med en panelsamtale mellom Berit Aalborg fra Vårt Land, Kari Fure fra Dagen og Knut
Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti i etterkant,
ledet av journalist Aslak Bonde.
– Mennesker blir forfulgt for sin kristne tro,
det er et spesielt ansvar for oss. Denne rapporten er med og kvalitetssikre det vi sier gang på
gang. Jeg vil følge dette opp (…), sier Hareide.
KrF-lederen har tidligere tatt opp situasjonen til de forfulgte kristne i interpellasjoner i
Stortinget og presset på slik at Norge fikk en
egen ambassadør for trosfrihet i 2012.
Han erkjenner at det kan og bør gjøres mer
av norske myndigheter på dette området.
– Vi har ikke gjort en god nok jobb på dette. Jeg mener de tallene som kommer nå gir
14
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grunnlag for en ny debatt i Stortinget. Det er
kjempeviktig at vi bruker vår politiske arena til
å løfte denne problemstillingen, sier han.
Utenriksredaktør Aalborg forteller at de i
Vårt Land opplever at saker om forfølgelse av
kristne i økende grad har kommet på dagsorden i mediene.
– Nå blir saker vi skriver om forfølgelse fortere tatt opp av andre medier enn det ble for fem
eller ti år siden, sier Aalborg som berømmer
jobben Åpne Dører har gjort med World Watch
List i mange år.

Drivkreftene bak forfølgelsen

I tillegg til de ti landene som ligger på topp på
forfølgelseslisten fremhevet Åpne Dører India
der forfølgelsen har økt kraftig de siste årene
på grunn av hinduistisk fundamentalisme og
nasjonalisme.
Hareide mener at fordi Åpne Dører har trosfrihet som sitt fokus, får de legitimitet når de
snakker om drivkreftene bak forfølgelsen.
– Det er riktig at man snakker om ekstrem

islamisme, som ifølge rapporten er faktor nummer en. Men da er det bra at Åpne Dører også
løfter fram India. Det viser at det er sammensatt og at vi kan se de samme mekanismene,
sier Hareide.
– Vi må tørre å snakke sant om at radikal islam står bak mye forfølgelse av kristne og om
undertrykkende elementer som finnes i islam
som for eksempel konverteringsforbudet. Samtidig er vi som kristne kalt til å elske muslimene,
sier Fure fra Dagen.

Press og vold

Forfølgelsen blir uttrykt på to måter: Press og
Vold.
– Under Press finner vi kristne som lever konstant under en forfølgelses-, trakasserings- eller
diskrimineringssituasjon, forklarer faglig leder
i Åpne dører, Stig Magne Heitmann.
Denne typen forfølgelse får, ifølge Heitmann,
lite oppmerksomhet i media.
– Når mediene rapporterer fra hendelser er det
ofte de store dramatiske voldshandlingene, sier

«Det er all grunn til å gi honnør til
Open Doors/Åpne Dører for det viktige arbeidet med World Watch List.
Gjennom denne årlige listen settes
de forfulgte kristnes krevende situasjon på dagsorden på en tydelig og
redelig måte. Som tillitsvalgt i den
internasjonale Lausanne-bevegelsen vil jeg si at er årets rangering helt
klart er gjenkjennelig. Først og fremst er WWL 2018 et fornyet kall til forbønn for våre lidende trossøsken verden over.»
FOTO: SAMBAANDET

Lars Dahle, Førsteamanuensis, v/NLA
Mediehøgskolen Gimlekollen.

han. Og henviser til bombeangrep og drap.

Ønsker å heve forståelsen

Åpne Dørers generalsekretær, Morten Askeland,
håper flere kan få øynene opp for forfølgelsen
av kristne.
– Vi håper rapporten kan heve forståelsen og
fokuset av at mange blir forfulgt for sin tro og
hjelpe oss å gjøre noe som kan bedre situasjonen for de forfulgte, sier han.
Askeland forteller at Åpne Dører er i kontakt
representanter fra et bredt spekter av politiske
partier, for å gjøre dem oppmerksom på forfølgelsen av kristne.
– I noen land bør norske myndigheter ta disse tallene med i samtalene, både i politiske samtaler, men også når det er snakk om bistand må
de snakke om trosfrihet. Norske politikere bør
utfordre andre land på hvordan de tenker og
håndterer disse saken, sier han.
– Jeg ønsker også at det skal bli en høyere
forståelse i det norske samfunnet for hvor viktig troen er for mennesker, sier Askeland.
www.opendoors.no
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Møtekalender februar 2018
2/2 19.00 Hella bedehus

21/2 19.30 Heimly bedehus

4/2 11.00 Misjonskirken Askim

23/2 20.00 Meetingpoint
Randaberg

4/2 17.00 Spangereid Bedehus
4/2 18.00 Horten misjonskirke
8/2 19.00 VAL vgs.
9/2 18.00 Grimstad misjonshus

23/2 18.00 Refuel – INRI Rong
ungdomsmøte
25/2 11.00 Klepp frikirke

11/2 11.00 VAL vgs.

25/2 19.30 Kraftlaget tverrkirkelige
fellesskap

14/2 19.30 Hestnes bedehus

25/2 11.00 Kristkyrkja på Stord

18/2 11.00 Notodden misjonsmenighet

28/2 19.30 Tresfjord Kyrkjestove

21/2 11.00 Drammen frikirke

«Vi er i stand til å gå i tro selv om
vi har mange problemer... Det
er vårt ønske å beholde troen og
å spre evangeliet. Vi husker alltid på deres kjærlighet og at dere
bryr dere om oss. Vi har det bra,
takket være deres bønner og
støtte.»
– en hemmelig kristen
fra Nord-Korea

HJELP
KRISTNE
DER TROEN
KOSTER
MEST

BANKKONTO: 3060 07 70000
VIPPS: «ÅPNE DØRER»
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