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Kjære Åpne Dører-kvinner
Åpne Dører kvinner har lagt bak seg en svært aktiv
tid. Vi gikk i fire ulike 8. mars-tog. I Oslo, Bergen,
Kongsvinger og Trondheim ble vårt eget banner med
Trosfrihet for verdens kvinner hevet høyt. Kvinner fra
tre andre byer har tatt kontakt og vil delta i kvinnetoget i 2019. Så engasjementet for å øke oppmerksomhet rundt kvinner som forfølges for sin tro vokser.
Ta gjerne kontakt på kvinner@od.org dersom du
ønsker å gå i 8. Mars-tog for forfulgte kvinner der
du bor. Vi vil gi råd og støtte om du vil bære en fane.
Alt som trengs er et villig hjerte, føtter som går og
to par hender til å bære banneret. Da kan vi være en
stemme inn i samfunnet vi lever i, om at troen er en
viktig del av å være en hel kvinne, og at det er viktig å
støtte forfulgte kvinner.

Selv har jeg nettopp vært i Afrika på kvinnereise. Det
som gjorde størst inntrykk var siste kvelden da vi
fra Europa og kvinnene fra Afrika vasket hverandres
føtter og ba for hverandre. Nydelig! Det viser bilde på
at vi står gjensidig relasjon. Vi trenger deres vitnesbyrd, og de trenger vår støtte. Ønsker du å reise? Les
info på vår nettside eller ta kontakt med Åpne Dører.
Varm hilsen fra

Forfulgt av sine slektninger – fordi
hun valgte Jesus.
Zita er bare 15 år gammel. Hun ble født med muslimsk
far og kristen mor. Faren hennes ga etter for presset
fra sin muslimske familie. Han ga Zitas mor et ultimatum: Enten måtte hun konvertere eller så ville
barnet bli sendt til hans familie for å få en muslimsk
oppdragelse.
Zitas mor nektet, men da jenta hennes bare var åtte
måneder gammel, tapte hun kampen. Zita ble sendt
til muslimske slektninger, og samme måned døde
moren, muligens av stressrelatert sykdom.

For tiden er Zita i varetekt hos en kristen familie.



Vil du la Zita få vite at du tenker på henne
og ber for henne?

SEND ET OPPMUNTRENDE KORT!

Se retningslinjer på baksiden av bladet.
Kampanjen avsluttes 30. juni 2018

Gudsrikets tjenestekvinner

Merethe

Boka «Gudsrikets tjenestekvinner», som kom ut
8. mars omhandler 13 ulike kvinner fra helt ulike
kontinent, og med ulike utfordringer. Hvert kapitel
blir etterfulgt av en studiedel. Felles for kvinnene er
at de nekter å la sine omstendighetene begrense sin
tjeneste for Herren. Boka er en unik skildring av vårt
arbeid på bakkeplan, og jeg vil anbefale boka på det
varmeste.

Et år senere døde også faren brått og uventet. Fra da
av ble Zita sendt fram og tilbake mellom muslimske
og kristne slektninger. Da hun 12 år gammel bekjente
sin tro på Jesus, førte det til alvorlig forfølgelse.

Elizabeth Lane Miller

Dette brevet er en spesialutgave, med 4 midtsider med informasjon om kjønnsbasert forfølgelse. Artikkelen omtaler resultatet av World Watch
List 2018 sin kjønnsbaserte undersøkelse, noe som
ble gjort for først gang, og som viser stor forskjell
i hvordan menn og kvinner blir forfulgt. Kvinner er
utsatt for dobbelt så mange forfølgelsesformer som
menn.

Dersom du lurer på hvorfor det er viktig å ha et
eget kvinnearbeid for forfulgte kristne, så les brevet
og vær selv en stemme for forfulgte kristne der du
ferdes. For å finne bønnemner denne gangen, må du
logge deg inn på nettsiden www.opendoors.no eller
så anbefaler jeg varmt Åpne Dører sitt blad med
bønnekalender. Det er gratis og utgis en gang pr.mnd.
Send en mail til norway@od.org så får du bladet
gratis med bønnekalender.

Zita fra Kamerun

Elizabeth er skribent og analytiker i Open Doors International. Hun bærer sine
forfulgte trossøstre og deres situasjon i sitt hjerte. Hennes visjon er å bygge en
bro mellom kvinnene i den forfulgte kirken og deres søstre i «den frie verden».

NY
B O K!

kr. 249,-

I hennes arbeid som analytiker får hun en dyp forståelse for hverdagsutfordringene på de stedene i verden der det er vanskeligst å være en kristen.
Hun har et hjerte for at alle kvinner skal leve ut det kallet Gud har gitt dem.
I denne boken deler hun forfulgte kvinners historier. Disse vitnesbyrdene
inspirerer og utfordrer oss her i Norge. Med boken følger en bibelstudieplan
som går over 13 uker.

Boken kan bestilles hos Åpne Dører • norway@od.org / tlf: 38 11 14 00
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83 prosent av kvinner i verden identifiserer seg med en religiøs tro, mens
79 prosent av menn gjør det. Kristne
er den religiøse gruppen som forfølges
mest. 215 millioner kristne erfarer høy,
svært høy eller ekstremt høy risiko for
å bli forfulgt, ifølge World Watch List.

Kristne kvinner risikerer

e
s
l
e
g
l
ø
f
r
o
f
l
e
dobb
– både på grunn av
kjønn og på grunn av tro

To av disse jentene ble
bortført av den islamistiske geriljagruppen
Boko Haram i Chibok i
Nigeria.

For første gang har World Watch List 2018 fra Åpne Dører
spesifikt analysert forfølgelsen av kristne kvinner. Listen er et
resultat av undersøkelser utført av Open Doors International
i over femti land der kristne forfølges for sin tro. Undersøkelse
av kjønnsbasert forfølgelse påviser at kristne kvinner er
spesielt sårbare. De eksponeres for dobbelt så mange
forfølgelsesfaktorer som menn.
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I forbindelse med innsamling av informasjon til World Watch List 2018 ble
det gjort en særskilt undersøkelse
for å finne ut mer om det komplekse
presset som kristne kvinner regelmessig opplever, ofte i de verste former. De
er annerledes enn forfølgelsen menn
erfarer.
Det vanlige presset forfulgte kristne
kvinner forteller om, er overveldende.
De lever i samfunn der kvinner generelt
er diskriminert og undertrykket. Kristne
kvinner erfarer ofte tvangsekteskap,
voldtekt og andre former for seksuell
trakassering.
Til sammenligning nevner kristne menn
følgende forfølgelsesformer: de blir
trakassert og diskriminert i forbindelse
med arbeid, de opplever angrep fra
politi og soldater og fysisk vold (men
sjelden seksuell vold).
Derfor kan en konkludere med at
måten forfølgelse av kvinner og menn
skjer på, er forskjellig. Men uansett
hvilken form den tar, så er den kjønnsbaserte forfølgelsen en måte å

ødelegge de kristne samfunnene på,
slik det blant annet fremkommer i
rapporten om de bortførte Chibokjentene i 2014.
Generalsekretæren i Open Doors
International, Dan Ole Shani, sier:
«Det er dypt opprørende å registrere
at kristne kvinner utsettes for nesten
dobbelt så mange forfølgelsesformer
som menn. Jeg ber mine medarbeidere
i både Åpne Dører og i andre sammenhenger om å tenke på hva vi kan gjøre
for å styrke disse forfulgte kvinnene
og gi beskyttelse til de mest sårbare,
slik som enker, enslige kvinner og jenter.
Må Gud bevege oss til å be mer, å tale
deres sak og gjøre disse kvinnenes situasjon til en prioritert sak i vår tjeneste
for den forfulgte kirke.»

Forfølgelse er ikke kjønnsblind

Moren til en av de
savnede jentene i Chibok.

Forfølgelsens kjønnsprofil viser at det
er en myte at forfølgere er kjønnsblinde. Selv om forfølgelse er forferdelig og uakseptabel, uansett hvem den
rammer, er forfølgelsen av sårbare
kvinner et ekstra stort problem.
Forfølgelsen er absolutt ikke kjønnsblind. Den resulterer i en rekke ulike
forfølgelsesformer. I juli 2017 publiserte
den Amerikanske Kommisjonen for
Internasjonal Religionsfrihet (USCIRF)
en rapport kalt Women and Religious
Freedom: Synergies and Opportunities.
Funnene den presenterer forteller at
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Privatliv

MAKS POENGSUM
det=er16.7
en sammenheng mellom mange-

+

len på kvinners rettigheter, likestilling
og trosfrihet.

Denne sammenhengen av undertrykkelse av menneskerettighetene skaper
et miljø der det er enkelt for mennesker
å angripe både kvinner og menn med en
annen
tro, men angrepene på kvinner er
MAKS POENGSUM
= 16.7
annerledes enn angrepene på menn.

Familieliv

+

Undersøkelsen viser til et eksempel på
denne dynamikken i Usbekistan. «Det
forventes at kvinner skal underkaste
seg sine foreldre fullstendig, og – om de
er gift – sine ektemenn.» Rapporten sier
En tenåringsjente i
videre: «Dette gjør kvinner mer utsatt
Usbekistan. Kristne
for=
forfølgelse
MAKS POENGSUM
16.7 – både som kristne og
kvinner og jenter i dette
som kvinner som utfordrer den eksislandet opplever mange
terende orden. Kristne kvinner og jenter
former for overgrep.
lider fra verbale og fysiske overgrep,
trusler, fysiske slag, arrestasjoner og
fengslinger, forhør, beslagleggelse av
eiendeler, bøter, tap av arbeid, diskriminering, husarrest i eget hjem, tvangsekteskap,
familievold og voldtekt, skam,
MAKS POENGSUM = 16.7
utestengelse fra familie og samfunn,
skilsmisse og tap av eiendom.» Med så
mange ulike former for potensielt press
blir forfølgelsesbildet komplekst. En
faktor kan føre til at forfølgelsen øker i
omfang og styrke.

Lokalsamfunn

+

Nasjonalt nivå

+

Kirkeliv

På samme måte kan juridisk diskriminering
føre til forfølgelse. Ifølge en
MAKS POENGSUM = 16.7
rapport fra Jordan «risikerer kvinner
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VOLD

som er gift med ikke-kristne menn og
konverterer til kristen tro å bli utsatt
for drapstrusler og overgrep. Æresdrap
er ikke uvanlig. Det gjør at mange må
flykte. De opplever også reiserestriksjoner. Både myndighetene og familiene
kan pålegge kvinner reiseforbud for at
kvinner som har blitt kristne, ikke skal
forlate landet. En domstol kan dømme
kvinner for å ha reist uten tillatelse.»
Rapporten konkluderer med at menneskerettighetene brytes på grunn av
religiøs tro og at det fører til forfølgelse.

Mange ganger er forfølgelsen skjult
under dekke av «kultur».

Når kristne kvinner bor i et samfunn der
verdisystemet ser forskjellig på menn
og kvinner (for eksempel under islamsk
lov, sharia), opplever de et system der
kvinner39
og menn behandles forskjellig. Det kan gjelde polygami, barneekteskap og omskjæring av jenter. En
undersøkelse i Nigeria sier: «Mange
kristne kvinner og jenter tvinges inn i
ekteskap med ikke-kristne. Det faktum
at det eksisterer lover i noen delstater
som tillater barneekteskap, så vel som
kulturelle normer som hindrer jenter å 49
gå på skole, forsterker problemet.»
Alle former for sårbarhet kan utnyttes
til å kontrollere og hindre mennesker i
å tro og praktisere sin tro. Rapporten
forteller om hvor vanskelig det er å
være en enslig kristen kvinne og den
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komplekse diskrimineringen og forfølgelsen mot kvinner rundt om i verden.

Kjønnsbasert forfølgelse resulterer i
ulike former for vold

Forfølgelsestaktikkene avslører et
stygt bilde: Kvinner opplever mer fysisk
vold enn menn, bade kvantitativt og
i flere former. Rapporten løfter fram
fem kategorier av vold mot kvinner:
Voldtekt, andre seksuelle overgrep,
vold i hjemmet, ikke-seksuell fysisk
vold og verbal trakassering. Disse
eksemplene viser et bilde av former for
forfølgelse av kvinner som oftest er
forskjellige fra menns opplevelser.
Voldshandlinger mot menn kan være
ekstreme. En rapportør fra Libya
sier: «Tvangsarbeid og ulike former
for slaveri er vidt utbredte former
for overgrep mot kristne menn. Det
innbefatter ofte fysisk vold, tortur
og nedverdigende behandling.» Men
kristne kvinner opplever mange flere
former for overgrep. De har ikke
mulighet til å stå fram som #metooofre, men de lider massivt under dette
dag etter dag, år etter år.

Det er individer som lider, men det er
del av et samfunnsproblem

lykkes de i å skape store ødeleggelser, dype sår og fordrive kristne. En
nigeriansk forsker forklarer det slik:
«Forfølgelsen av kvinner og jenter har
en svært negativ effekt på kirken og de
kristne familiene. I tillegg til den store
emosjonelle belastningen og de sosiale
omkostningene, så har det store
økonomiske konsekvenser i samfunnet når det er enker som må forsørge
familiene.»

World Watch List eller
forfølgelseslisten, er
listen over de 50 landene
der kristne betaler
høyest pris for sin tro.
Ved hjelp av tusenvis
av feltarbeidere i vårt
nettverk, kartlegges
forfølgelsen i mer enn 75
land.

En undersøkelse i Turkmenistan konkluderer: «Når en kristen mann blir utsatt
for forfølgelse, blir bøtelagt eller fengslet, vil hele familien lide. Å miste
30for hele
sitt arbeid er en katastrofe
familien.»

42

Andre ganger er det usynlige etter-7
virkninger av et trauma, slik det
eksemplifiseres fra Libya: «Den formen
for forfølgelse
som rammer kristne
47
kvinner og jenter
37 spesielt, er voldtekt og andre seksuelle overgrep. Men
i tillegg til den fysiske smerten og
skaden på ofrene, er de store traumer
14
og emosjonelle vanskelighetene for 35
hele familien, venner og det kristne
fellesskapet svært store.»
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Samtidig som forfølgelse av kristne
kvinner og menn er forskjellig, er
hensikten til forfølgerne å ødelegge
de kristne samfunnene. Noen ganger
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Retningslinjer for brevskrivning
Husk:

• Nevn aldri Åpne dører eller Women to Women

Skriv kun ditt navn og at du er fra Norge.

• Kortet/brevet blir kanskje sensurert, så ikke skriv
noe som ikke kan leses av andre.

• Skriv kun navnet på personen du skriver til på kortetikke adressen til Åpne Dører.

• IKKE send penger.

• Skriv aldri noe som kan oppfattes negativt av
myndighetene. Nevn ikke landets ledere og skriv aldri
noe politisk. Unngå ord som f.eks islam, sharia etc.

• IKKE oppgi din e-postadresse, adresse eller telefonnr.

Språk:

Skriv på engelsk. Du finner eksempler på bibelvers på norsk og oversatt til engelsk nedenfor.

Norsk:

Engelsk:

1. Velsignet er Herren dag etter dag! Gud er vår
redning, han bærer oss. Sal 68,20

1. We praise you, Lord God! You treat us with kindness
day after day, and you rescue us. Ps. 68,19

2. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,
han frelser dem som har en knust ånd. Sal 34,19
3. For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre
hånd og sier til deg : «Vær ikke redd! Jeg hjelper
deg.» Jes 41,13
4. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i
troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige
ånds kraft. Rom 15, 13

2. The Lord is there to rescue all who are discouraged
and have given up hope Ps. 34,18
3. I am the Lord your God. I am holding your hand, so
don’t be afraid. I am here to help you. Is. 41,13
4. I pray that God, who gives hope, will bless you with
completed happiness and peace because of your
faith. And may the power of the Holy Spirit fill you
with hope. Rom. 15,13

5. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre
uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham
være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle
slekter og evigheter! Amen. Ef 3, 20-21

5. His power at work in us can do far more than we dare
ask or imagine. Eph. 3,21

6. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg
for dere. 1.Pet 5,7

6. God cares for you, so turn all your worries over to
him. 1 Pet. 5,7

Send Kort/brev til:
Åpne Dører
c/o Women to Women
Tangen 11
4608 Kristiansand

