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WWL 2018 Metodologi - Kortversjon med eksempler på poengskår
Dokumentet er ment som en rask innføring i metodologien brukt i World Watch List (WWL). Det gir
nivå 31 bakgrunnsinformasjon og en grunnleggende forståelse av poengsystemet og terminologien,
for bedre å forstå drivkreftene i forfølgelsen i hvert land. For en mer utførlig innføring i den
fullstendige metodologien anbefales langversjonen av WWL2.
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Åpne Dørers internasjonale sikkerhetsklareringssystem der nivå 3 er tilgjengelig for alle.
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1. Rask oversikt over forandringer sammenliknet med WWL 2017
Det er gjort to typer av endringer i forhold til i) innholdet i metodologien, og ii) behandling av data.

i)

Endringer i innholdet i metodologien:
a) Fra fokus på territorier til fokus på befolkning
Det er blitt gjort en endring i den andre av de fire elementene i poengsystemet. Istedenfor å
utregne «andelen av territorielt bebodd område påvirket av forfølgelse», er det nå mulig for
forskerne å kalkulere «andelen av den generelle befolkningen som lever i et territorielt
område som påvirkes av forfølgelse». Den utvidete versjonen av WWL metodologien gir en
dypere forklaring av endringene.

b) Utvidelser av definisjoner
Listen over drivkreftene i forfølgelsen har blitt utvidet til tolv ved å dele kategorien «fanatiske
bevegelser» i to: «voldelige religiøse grupper» og «ideologiske pressgrupper». En annen
forandring er utvidelsen av «flernasjonale organisasjoner» til å gjelde både «flernasjonale
organisasjoner (f.eks. FN) og ambassader».

ii)

Endringer i behandling av data

Prosessen skjer nå hovedsakelig på nettet. Automatisering og tilpasning av utarbeidelsesprosessen
for WWL gjør samarbeidet med forskerne i feltet ol. mer effektiv, og øker muligheten for å
kontrollere og forbedre kvaliteten på resultatet.

2. Filosofien bak WWL
Situasjoner som involverer forfølgelse er vanligvis svært komplekse, og det er ikke alltid slik at
presset kristne opplever eller volden som utføres mot dem, er direkte relatert til deres kristne tro. I
utgangspunktet er forfølgelse knyttet til religioner, totalitære ideologier eller måter å tenke på som
strider mot menneskerettighetene, dvs. krefter som ønsker eksklusiv makt i samfunnet. WWL sin
metodologi anser disse kreftene som maktfaktorer bak åtte forskjellige «forfølgelsesdrivkrefter» (se
vedlegg 3).
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Diagram 1: Forfølgelsens drivkrefter som instrumenter for ulike menneskelige impulser i
søken etter eksklusiv, absolutt makt.

Diagrammet viser hvordan forfølgelsens drivkrefter virker som instrumenter for de forskjellige
menneskelige impulser som søker eksklusiv, absolutt makt.
World Watch Research bruker begrepet ´forfølgelsens drivkrefter´ for å beskrive en bestemt
situasjon som gjør at kristne blir forfulgt ved bruk av voldelige eller ikke-voldelige metoder.
Forfølgelsen en opplever kan bli sett på som en konsekvens av en sosial ´maktdynamikk´.
Maktdynamikken representerer vanligvis et verdensbilde som påberoper seg ideologisk herredømme
over andre verdensbilder. Det er ikke problematisk i seg selv, så lenge maktdynamikken er koblet til
sann pluralisme. Når dette ikke er tilfelle, vil initiativtakerne bak maktdynamikken kjempe for
absolutt underordning til sitt verdensbilde innenfor sitt samfunn. Initiativtakerne bak
maktdynamikken er ofte små (radikale) grupperinger innenfor den større gruppen av tilhengere av
det samme verdensbildet, som ikke nødvendigvis representerer den større gruppen, men som på en
eller annen måte får nødvendig rom til å manøvrere seg mot målet. Eksempler på maktdynamikk er
sekulær humanisme, islam og kommunisme.
WWL har definert 8 ´forfølgelsesdrivkrefter´, som henger sammen med bakenforliggende
maktdynamikk, illustrert i diagrammet under. Hver av forfølgelsens drivkrefter uttrykker sin type
motstand mot kristne og er sentral i poengskåren for WWL sitt spørreskjema og selve analysen av
forfølgelse av kristne og deres lokalsamfunn.
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Diagram 2: Forfølgelsens åtte drivkrefter i samfunnet med tilsvarende maktdynamikk

3. Definisjon av forfølgelse
Det finnes ingen internasjonal, juridisk definisjon av forfølgelse på grunn av tro og religion.
Situasjoner kan defineres som forfølgelse der personer opplever å bli nektet rettigheter nevnt i
artikkel 18 i FNs Menneskerettighetserklæring. WWL har imidlertid i sin metodologi valgt en
teologisk fremfor en sosiologisk definisjon: Forfølgelse forstås dermed som «all fiendtlighet som
oppleves som et resultat av ens identifikasjon med Kristus. Dette kan omfatte fiendtlige holdninger,
ord og handlinger mot kristne». Definisjonen av ´kristen´ og ´kategorier av kristne´ slik som Wold
Watch Research har anvendt dem, finnes i vedlegg 2.

4. Hvordan WWL er utarbeidet
Åpne Dører har overvåket den verdensomspennende forfølgelsen av kristne siden 1970-tallet. WWL
sin metodologi har gradvis utviklet seg i løpet av 1980- og 1990-tallet og ble grundig revidert i 2012
av Åpne Dørers forskningsavdeling, World Watch Research (WWR). Dette ble gjort for å sikre større
troverdighet, åpenhet, objektivitet og vitenskapelig kvalitet. Ytterligere forbedringer har også funnet
sted siden.
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WWL sin metodologi skiller mellom to viktige uttrykk for forfølgelse: Press (press eller undertrykkelse
som kristne kan oppleve på alle områder av livet) og vold (direkte vold). Mens vold kan måles og
spores gjennom rapportering av konkrete hendelser, er press dokumentert ved å se på hvordan
kristnes liv og vitnesbyrd blir satt under press på 5 utvalgte livsområder (se vedlegg 3). Etter en rekke
innledende forskningsundersøkelser blir et skjema som består av 84 spørsmål (som dekker perioden
1. november - 31. oktober) fylt ut av Åpne Dørers feltarbeidere og nettverk i land hvor de opplever
forfølgelse. Et eksempel fra del 1 av spørreskjemaet kan sees nedenfor.
Diagram 3: Utdrag fra del 1 av spørreskjemaet brukt av WWL 2018

De utfylte spørreskjemaene er kryssjekket ved hjelp av innspill fra eksterne eksperter. Poengene er
beregnet for hvert av livsområdene basert på ulike variabler. For eksempel kan forfølgelse bli verre
for enkelte grupper av kristne enn andre, eller mye verre i enkelte deler av landet enn i andre.
Dessuten er intensiteten og hyppigheten av forfølgelse tatt med i analysen. Det er da mulig å
analysere forfølgelsens ulike ´drivkrefter´ (se vedlegg 3), forfølgere (se vedlegg 4) og bestemte
forfølgelsesmønstre (se vedlegg 5). En revisjon er gjennomført av IIRF3 for å bekrefte at alle resultater
er beregnet i henhold til WWL sin metodologi.
De endelige poengene blir så beregnet for hvert land, som deretter brukes til å bestemme
rekkefølgen av land fra 1 til 50 på Åpne Dørers årlige World Watch List. Poengsummene i WWL
muliggjør en detaljert sammenligning av det kristne liv i de landene som er oppført. Nedenfor er et
eksempel på de endelige poengsummene for de høyest rangerte landene på WWL i 2017. (Det er
verd å merke seg at i WWL 2018 vil poengverdiene for hver del kun bli presentert med ett desimal for
ikke å gi et feilaktig bilde av nøyaktigheten.)

3

International Institute for Religious Freedom, http://ww.iirf.eu/.
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Diagram 4: Utdrag fra WWL 2017 diagram og poengskår (Den høyeste mulige poengsummen for hver
del er 16.667)
WWL
2017
Rekkefølge

1.
Privatliv

2.
3.
Familieliv Lokalsamfunn

4.
Nasjonalt

5.
Kirkeliv

6.
Vold

WWL 2017
Total
poengsum

16,667

15,358

16,427

16,667

16,667

9,815

92

2

NordKorea
Somalia

16,667

15,385

15,385

16,667

16,667

10,185

91

3

Afghanistan

16,667

16,427

15,145

15,625

14,844

10,556

89

4

Pakistan

14,792

14,023

14,183

13,974

13,125

16,667

88

5

Sudan

13,854

14,423

14,583

15,625

15,469

13,334

87

1

Land

Den viktigste grunnen for rangering av landene er å kunne presentere en kompleks virkelighet på en
forståelig måte for et større publikum. Samtidig må WWL sine rangeringer alltid sees i sammenheng
med forfølgelsesdynamikken4 i de ulike land som forklarer særegenhetene for forfølgelsen i hvert
enkelt land.

4

For den lange versjonen av WWL 2017 Country perssecution dynamics: http://theanalitical.org/world-watchlist-2017/ (Passor: Freedom). «The Country Dynamics» er ett av fire dokumenter som utgjør WWL Country
Profile. De andre tre delene av WWL 2017 er «Church history and Facts», «Keys to Understanding» og «Short
and Simple Persecution Profile».

6

WWL metodologi – kortversjon/November 2018

Vedlegg
Vedlegg 1: Eksempler på poengskår fra WWL
Hvordan poengskår for hver land og rangering utregnes for Åpne Dørers årlige World Watch
List

Innhold
(Skal innholdsliste stå her slik som i originalen? – ikke nok med at den står i
begynnelsen?)
1) Bakgrunnsdetaljer for å forstå poengsystemet
For hvert land, blir forfølgelsens drivkrefter, forfølgere og type kristne samfunn som er påvirket av
forfølgelsen identifisert.

2) Seks spørsmålsdeler med svar og poengskår for hvert land
Deretter bruker WWR analytikeren informasjonen som er samlet av alle landmedarbeiderne,
kontaktene og eksterne eksperter som alle har fylt ut WWL-spørreskjemaet, for å besvare og gi
poeng på de seks spørsmålsdelene for hvert land. Til sammen er det 84 spørsmål som skal besvares
og gis poeng. (Utfyllende spørsmål stilles for å finne bakgrunnsinformasjon til del 7, men er ikke
inkludert i selve poengskåren.)
Del 1: Privatliv (10 spørsmål)
Del 2: Familieliv (13 spørsmål)
Del 3: Lokalsamfunn (13 spørsmål)
Del 4: Nasjonalt (16 spørsmål)
Del 5: Kirkeliv (20 spørsmål)
Del 6: Fysisk vold (12 spørsmål)

3) Eksempel på bakgrunnsvurderinger med svar og poengskår til ett av spørsmålene i
del 1-5
Poengskår på hvert spørsmål kan variere fra 0 til 16 poeng. I dette eksemplet har vi valgt det tredje
spørsmålet i del 1 (privatliv).
«Has it been dangerous to privately own or keep Christian materials?”
Plesase click on most appropriate answer
yes

No

N/A

Unknown

«Nei» = 0 poeng.
«Ja» = nødvendig med en ny poengvurdering som tar med 4 nye elementer i vurderingen.
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Hvert element kan få maksimum 4 poeng som vist i tabellen under:
0 poeng
(1) Antall
kategorier
kristne som er
påvirket
(2) Andel av den
generelle
populasjonen i
et territorielt
område som er
påvirket
(3) Intensitet

1 poeng

2 poeng

3 poeng

4 poeng

Ingen

1 av 4

2 av 4

3 av 4

4 av 4

Ingen

Over 0% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 100%

Ingen

Lav

Middels

Høy

Svært høy

Ingen

Sporadisk

Ganske ofte

Ofte

Permanent

(4) Hyppighet

I dette fiktive WWL-landet svarer vi «Ja» med følgende poengverdier:
(1) Antall kategorier av kristne samfunn påvirket av forfølgelse
I det fiktive WWL-landet vil faren med å eie privat eller oppbevare kristent materiell hovedsakelig ha
innvirkning på tre kategorier av kristne samfunn f. eks. det historiske kristne samfunnet, samfunnet
av konvertitter til kristentroen og ikke-tradisjonelle protestantiske kristne samfunn.
«3 ut av 4 kategorier er påvirket» = 3 poeng

(2) Hvor stor andel av den generelle populasjonen bosatt i et territorielt område som blir påvirket
av forfølgelse
I det fiktive WWL-landet gjelder faren for forfølgelse hele det territorielle området, slik at andelen av
den generelle befolkningen som lever i det territorielle området er 100%.
«76-100% av populasjonen» = 4 poeng

(3) Intensitet = graden av forfølgelse (eller nivå av press) forårsaket av forfølgerne.
1 poeng – lav:
2 poeng – medium:
3 poeng – høy:
4 poeng – veldig høy:

Saken det dreier seg om kan bli håndtert eller bearbeidet
ganske enkelt;
Saken det dreier seg om kan bli håndtert eller bearbeidet,
men med høyere vanskelighetsgrad enn om det var lav;
Saken det dreier seg om kan bli håndtert eller bearbeidet,
men med vanskeligheter;
Saken det dreier seg om kan bli håndtert eller bearbeidet,
men med veldig store vanskeligheter.
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Konsekvensen ved å bli oppdaget i det fiktive WWL-landet er alvorlig:
«Høy intensitet» = 3 poeng
(4) Hyppighet = frekvensen for hvor ofte hendelser knyttet til forfølgelse skjer.
1 poeng – sporadisk:

Saken det dreier seg om er sann, men kun
enkelte ganger;
Saken det dreier seg om er sann mindre ofte
enn når den er sann, men er fremdeles mer
sann enn kategorien sporadisk;
Saken det dreier seg om er oftere sann enn
den ikke er sann, men den er ikke alltid sann;
Saken det dreier seg om er alltid sann eller
sann med sjeldne unntak.

2 poeng – ganske ofte:

3 poeng – ofte:
4 poeng – permanent:

Faren er ofte, men ikke permanent i det fiktive WWL-landet:
«Ofte» = 3 poeng
Det totale antallet poeng for dette spørsmålet er derfor 3 + 4 + 3 + 3 = 13 (ut av maksimum 16
verdipoeng).
Gjennomsnittlig poengskår for dette spørsmålet = 13/4 = 3,250. (Her er det behov for å beholde 3
desimaler).

4) Eksempel på bakgrunnsvurderinger med svar og poengskår for EN hel spørsmålsdel
Prosessen illustrert for 1.3 (over) gjennomføres for alle spørsmålene i spørsmålsdelen, og hver gang
oppføres poengene og gjennomsnittlig poeng pr. spørsmål. Tabellen under viser de fiktive poengene
for det valgte WWL-landet.
Spørsmål

Poeng

Gjennomsnittlig
poengskår

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Total

13
13
13
11
11
10
12
15
13
10
121

3,250
3,250
3,250
2,750
2,750
2,500
3,000
3,750
3,250
2,500
30,250

Poeng pr. del
(maks. poeng
16,667)

12,604

I eksemplet over, er det totale gjennomsnittet for alle ti spørsmålene i del 1 = 30,250 (ut av
maksimalt 40,000 mulige poeng).
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Del 1 er kun en av seks ulike deler som til sammen blir 100% for alle seks delene. Hver del vektes likt,
med et maksimum på 16,667 poeng (=100/6). Siden alle delene ikke har samme antall spørsmål, er
likningen for den endelige utregningen av poeng slik:
ENDELIG BEREGNING AV POENG PR. DEL =
Totalt gjennomsnittlig poeng pr. spørsmål / maksimalt mulig gjennomsnittlig poeng pr. spørsmål x
100 / 6
Dermed blir poengene for den endelige fiktive spørsmålsdelen i eksemplet over = 30,250 / 40,000 x
100 / 6 = 12,604.

5) Endelig poengskår for del 1-5 - betegner press
Del 1-5 danner grunnlaget for ´pressfaktorene´ i spørreskjemaet. Den samme beregningsmetoden for
utregning av poengskår vist over for del 1, gjennomføres nå for del 2-5. Det fiktive WWL-landet har
dermed følgende resultat:
Spørsmål
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Total 1-5

Poeng pr. del
12,604
10,337
9,696
10,547
12,552
55,736

PRESSET i vårt fiktive WWL-land (mengden av trykk innenfor de fem livsområdene) = 55,736.
Videre er det nivået av VOLD som må beregnes.

6) Poengskår for voldelige hendelser innenfor rapporteringsperioden for del 6
Endelig utregning av poeng for WWL-landet er fullført etter at del 6 er lagt til. Denne delen handler
om ulike former for fysisk voldelige hendelser i rapporteringsperioden fra 1. november til 31.
oktober. For å dekke de ulike typene for vold, brukes en annen metode enn den som er anvendt i del
1-5.
De to første spørsmålene dreier seg om mord og angrep på kirker og gir maksimum 30 poeng hver.
Hvert drap gir 3 poeng. Ti eller flere drap gir da maksimum 30 Poeng.
De andre 10 spørsmålene dreier seg om andre former for fysisk vold og gir maksimum 3 poeng hver.
Utregningen av poeng: 1 hendelse = 1 poeng; 2-9 hendelser = 2 poeng; 10 eller flere hendelser= 3
poeng. Maksimalt mulige poeng av i alt 12 spørsmål = 90.
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I vårt fiktive WWL-land får vi da følgende utregning av Poeng:
Beskrivelse av voldelige hendelse pr.
WWL-spørreskjema

Hendelser

Poeng

Poeng pr.
del (maks.
poeng
16,667)

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Kristne drept
0
0
Kirker angrepet
0
0
Kristne arrestert uten lov og dom
0
0
Kristne dømt til fengsel, arbeidsleir, ol.
0
0
Kristne som blir bortført
0
0
Kristne som blir voldtatt og seksuelt
15
3
trakassert
6.7
Hendelser av tvangsekteskap an kristne til 12
3
ikke-kristne
6.8
Kristne som fysisk eller mentalt er blitt
4
2
mishandlet
6.9
Kristnes hus eller eiendom som er blitt
0
0
angrepet
6.10
Butikker eller forretninger eiet av kristne
0
0
som er blitt angrepet
6.11
Kristne som er blitt tvunget til å forlate
5
2
hjemmet sitt / gå i dekning i landet
6.12
Kristen som er tvunget til å forlate landet
0
0
sitt
Totalt
36
10
1,852
Eksemplet over viser totalt antall poeng for alle 12 spørsmålene på del 6 = 10 (ut av maksimalt 90
mulige poeng).
Del 6 er kun en av seks deler som utgjør maksimum WWL-poengsum på 100 poeng for alle seks
delene. Hver del har samme vekting, med en maksimum på 16,667 poeng (=100/6). Den endelige
beregningen av poeng for del 6 er beregnet ut fra følgende likning:
ENDELIG BEREGNING AV POENG FOR DEL 6 =
Antall poeng / Maksimalt antall poeng for del 6 x 100 / 6 = 10 / 90 x 100 / 6 = 1,852.

7) Den endelige poengskåren for del 1-5 og del 6 summert
For å beregne de totale poengene for det fiktive WWL-landet, må summen av hver del legges
sammen. Maksimum for hver del er 16,667 og den maksimale totalsummen er 100.
Spørsmål
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Totalt

Poeng pr. del
12,604
10,337
9,696
10,547
12,552
1,852
57,588
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Vårt fiktive WWL-land har dermed en totalsum avrundet til 58 poeng. Landets rangering på WWL
avhenger av antall land med høyere eller lavere poeng totalt.
En ting å merke seg er endringen fra og med 2018, der de endelige poengene for hver del i den
offisielle WWL-tabellen vises med kun ett desimal (se eksemplet under). Dette er gjort for å unngå et
misledende inntrykk av for stor grad av nøyaktighet i materialet.

WWL
2018
Rangering

?

Land

Fiktivt
land

1.
Privatliv

2.
Familieliv

3.
Lokalsamfunn

4.
Nasjonalt

5.
Kirkeliv

6.
Vold

12,6

10,3

9,7

10,5

12,6

1,9

Totalt
antall
poeng
med 1
desimal
57,6

WWL
totalt
antall
poeng
58
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Vedlegg 2:
Definisjon av ´kristen´ og ´kategorier av kristne´
WWL er et verktøy med fokus på kristne som opplever forfølgelse. WWL sin metodologi definerer
´kristne´ (sosiologisk) som «alle som selv identifiserer seg som en kristen og/eller tilhører et kristent
fellesskap definert av kirkens historiske trosbekjennelse.» Basert på denne definisjonen skiller WWL
sin metodologi mellom fire typer av kristne samfunn:

1. Samfunn av utlendinger og kristne migrantarbeidere: Denne kategorien relateres til
situasjoner der utenlandske kristne innbyggere (som enten lever i eksil eller er
arbeidsinnvandrere) til en viss grad har lov til å leie eller eie et eget kirkebygg eller i
det minste å gjennomføre gudstjenester, men de har ikke lov til å ha kontakt med
landets innbyggere i saker som angår kristentroen.
2. Historiske kristne samfunn: Denne kategorien gjelder de typiske historiske kirkene,
for eksempel katolske, ortodokse og tradisjonelle protestantiske kirker, som ofte har
vært en del av et lands historie i hundrevis av år. Deres situasjon og grad av frihet
varierer fra land til land.
3. Samfunn av konvertitter til kristentroen: Denne kategorien anser mennesker som en
gang tilhørte en dominerende religion eller ideologi, tradisjonell religion, kriminell
organisasjon eller annen sterk identifikator og som har endret identitet og blitt en
kristen. Konvertitter kan bli absorbert av en eller annen type kirke, men samles ofte i
husmenigheter eller undergrunnskirker.
4. Ikke-tradisjonelle protestantiske kristne samfunn slik som evangeliske menigheter,
baptist- og pinsemenigheter og / eller andre kristne samfunn som ikke er inkludert i
ovennevnte tre grupper: Denne kategorien handler om en stor variasjon av nye
protestantiske uttrykk og omfatter uavhengige kirker i mange land. Noen av dem kan
bestrides av andre kristne i form av å mangle et teologisk ortodoks grunnlag, men så
lenge de selv identifiserer seg som kristne (se definisjon av kristen) er de inkludert i
denne kategorien.
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Vedlegg 3:
Forklaring av ´Undertrykkelse og vold innenfor de 5 livsområdene´
Begrepet ´de fem livsområdene´ er utviklet for å spore de forskjellige mønstrene for forfølgelse i
ulike områder av kristnes liv. WWL-spørreskjemaet inneholder spørsmål og poengskår som er
spesifikke for hvert livsområde. Den maksimale poengsummen for hver av de 5 livsområdene og
spørsmålsdel 6 som omhandler vold er 16,667. Det gir en maksimal total poengsum på 100 poeng når
resultatet for vold er lagt til.
1. Privatliv

2. Familieliv

3. Lokalsamfunn

Det bærende WWL-spørsmålet er: «Hvor fri kan en kristen være som
individ i å relatere til Gud i sitt eget private livsområde?»
Spørsmålene i WWL-spørreskjemaet handler om konvertering, privat
tilbedelse, besittelse av religiøst materiell, ytringsfrihet (både muntlig og
skriftlig, gjennom bilder og symboler, tilgang til informasjon og media, å
dele troen med andre privat), frihet til å samles privat og isolering av
kristne.
Det bærende WWL-spørsmålet er: «Hvor fri kan en kristen være til å leve
ut sin kristne overbevisning innenfor familiens grenser og hvor fritt kan
kristne familier leve sitt familieliv på en kristen måte?»
Spørsmålene stilt i WWL-spørreskjemaet handler om tvungen påføring av
religiøs identitet, registrering av borgerrettigheter og -plikter, bryllup, dåp,
begravelser, adopsjoner, barneoppdragelse, indoktrinering av barn,
trakassering eller diskriminering av barn, separasjon av familier, isolering
av konvertitter, press til skilsmisse, forvaring av barn, og arverett.
Lokalsamfunn omfatter arbeidsplass, næringsliv, helse, utdanning, det
lokale offentlige liv og borgerrettigheter.
Det bærende WWL spørsmålet er: «Hvor fritt har det vært for kristne til å
leve ut sin kristne overbevisning, både individuelt og kollektivt, i
lokalsamfunnet (utover menighetslivet), og hvor mye press og
undertrykkelse har samfunnet lagt på kristne i form av diskriminering,
trakassering eller annen form for forfølgelse?»
Spørsmålene som er stilt i WWL-spørreskjemaet omhandler trusler eller
hindringer i dagliglivet, kleskoder, overvåking av kristne, bortføring og
tvangsekteskap, tilgang til fellesskapets ressurser, samfunnsseremonier,
deltakelse i kommunale institusjoner og fora, press til å fornekte troen,
tilgang til helse- og omsorgstjenester, tilgang til og ulemper i utdanning,
diskriminering i arbeidslivet og hindringer i næringslivet, problemer med
politiet (bøter, avhør, tvangsrapportering).

4.Nasjonalt liv

Samspillet mellom de kristne og landet de bor i omfatter rettigheter og
lover, rettssystemet, nasjonal offentlig forvaltning og offentlig liv.
Det bærende WWL-spørsmålet er: «Hvor fri kan kristne være, både
individuelt og kollektivt, til å leve ut sin kristne overbevisning utover
lokalsamfunnet, og hvor mye press har rettssystemet lagt på kristne, og
hvor mye press har (over)regionale myndigheter lagt på kristne ved bruk
av feilinformasjon, diskriminering, trakassering eller annen form for
forfølgelse?»
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5. Kirkeliv

Spørsmålene i WWL-spørreskjemaet handler om nasjonal ideologi,
grunnlov, registrering av religion i ID-dokumenter, frihet i samvittighetsspørsmål, reiser innenlands og utenlands, diskriminering gjort av
myndighetene, utestengelse fra offentlige tjenester eller fra yrkeskarriere,
regelmessige forstyrrelser i forretningslivet, meningsytringer i det
offentlige, kristne frivillige organisasjoner og politiske partier, rapportering
om religiøse eller sosiale konflikter, hets, toleranse, offentlig mangel på
aktelse, religiøse symboler, beskyldninger om blasfemi, straffefritak,
likebehandling i retten, overvåking av rettssaker.
Menighetsliv forstås som den kollektive utøvelsen av tanker og
samvittighet som kristne erfarer, særlig i fellesskap med andre kristne i
tilbedelse, liv, tjeneste, og offentlige uttrykk for troen uten ubegrunnete
forstyrrelser. Det gjelder også for eiendommer eid eller brukt av kristne for
disse formål.
Det bærende WWL spørsmålet er: «Hvordan har restriksjoner,
diskriminering, trakassering eller andre former for forfølgelse krenket disse
rettighetene og det felles livet til kristne kirker, organisasjoner og
institusjoner?»
Spørsmålene i WWL-spørreskjemaet handler om hindringer for å samles
som kristne, registrering av kirker, overvåking eller lukking av uregistrerte
kirker, kirkebygg og renovering, ekspropriasjon og nektelse av tilbakeføring
av kirkelig eiendom, forstyrrelser eller avbrudd av gudstjenester, hindring
av aktiviteter inne i eller utenfor kirker eller blant ungdom, aksept av
konvertitter, overvåking av forkynnelse og publisert materiale, valg og
opplæring av ledere, trakassering av ledere eller deres familier, bibler,
annet religiøst materiale og utskrifter av disse, import, salg eller
formidling, konfiskering, kringkasting og bruk av internett, innblanding i
etiske overbevisninger (eks familie og ekteskap) og personalpolitikk i
kristne institusjoner, kristne frivillige organisasjoner og sosiale aktiviteter,
samhandling med den globale kirke og fordømmelse av forfølgelse utført
av styresmaktene.

Vold er definert som berøvelse av fysisk frihet eller som alvorlig legemlig eller psykisk skade på
kristne eller alvorlig skade på deres eiendom, og kan forekomme i alle områder av livet - som vist i
diagrammet nedenfor.
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Diagram over voldens påvirkning på de 5 livsområdene

Diagrammet viser hvordan vold kan være en del av alle områder av livet: Kirkeliv, privatliv, familieliv,
lokalsamfunn og nasjonalt liv (© Christof Sauer, IIRF).
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Vedlegg 4:
Forklaring av ´forfølgelsens drivkrefter´
Begrepet ´forfølgelsens drivkrefter´ beskriver de primære årsakene til at kristne blir forfulgt i et
bestemt område eller en setting. Det finnes ulike typer drivkrefter bak ulike typer forfølgelse, hver
med sin spesifikke motstand mot kristne. WWL identifiserer 8 slike drivkrefter bak forfølgelse.
1. Islamsk undertrykkelse
Denne drivkraften beskriver forfølgelsessituasjonen der land, samfunn og husholdninger tvinges
under islamsk kontroll. Det kan skje gradvis gjennom en prosess av systematisk islamisering (bygger
opp press) eller plutselig ved bruk av militær makt (vold) eller ved begge tilstander samtidig.




Eksempler på gradvis islamisering finnes i mange land der Det muslimske brorskap,
islamske NGOs og andre liknende grupper fronter et holistisk islamsk
misjonsstrategi, koblet til forbud mot konvertering på familienivå og lokalt nivå.
Eksempler på bruk av militær makt kan sees blant grupper som Islamsk stat, Boko
Haram, al-Shabaab.

Omfanget av denne ´islamske bevegelsen´ er global.
2. Religiøs nasjonalisme
Denne drivkraften beskriver forfølgelsen i land, samfunn eller husholdninger som er tvunget under
kontroll av en spesifikk religion (annen enn islam). Religionen kan være hinduisme, buddhisme eller
judaisme, eller andre. Prosessen kan være gradvis og systematisk (ved at press bygges opp over tid),
eller plutselig (ved bruk av vold). Ofte er det kombinasjonen av begge prosessene som gradvis gjør
livet for kristne i landet vanskelig.


Et eksempel kan være gjengopptøyer og vold blant hinduer mot kristne som vitner på
offentlige steder, med et bakteppe av økende lovgiving som begrenser religiøs frihet (f.
eks. ikke-konverteringslover).

Omfanget av disse ´religiøse bevegelsene´ er hovedsakelig nasjonale.
3. Etnisk antagonisme
Drivkraften ´etnisk antagonisme´ beskriver forfølgelsen der samfunn og husholdninger er tvunget til å
følge urgamle tradisjoner og ritualer etablert av urbefolkninger eller etniske grupper. Det er svært
stor variasjon mellom gruppene. ´Mekanismen´ i denne drivkraften kan sammenliknes med islamsk
undertrykkelse og religiøs nasjonalisme ved at det er en kombinasjon av gradvis oppbygging av press
og tilfeldig direkte vold.



Et eksempel på subtilt press er når myndighetene for en etnisk gruppe på Myanmar eller
Mexico nekter å tillate barnet til en kristen familie å gå på skolen.
Eksempel på direkte vold er når kristne familier er drevet ut av landsbyen fordi de ikke vil
delta på tradisjonelle seremonier.

Omfanget av den ´etnisk antagonisme-bevegelsen´ er hovedsakelig på sub-nasjonalt nivå (del
av et territorielt område av et land), men den kan innbefatte kryssende nasjonale grenser
avhengig av den regionale spredningen av de etniske gruppene involvert.
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4. Konfesjonell proteksjonisme
Konfesjonell proteksjonisme beskriver situasjonen når medkristne blir forfulgt av et
kirkesamfunn for å sikre sin plass som den eneste legitime eller dominerende uttrykket for
kristentro i landet. Denne drivkraften kan sammenliknes med andre drivkrefter knyttet til religiøs
trosutøvelse: Den karakteriseres ved en kombinasjon av subtilt press og direkte vold, selv om det
i praksis tenderer mer mot ikke-voldelige prosesser.


Direkte vold kan skje i enkelte tilfeller slik Den etiopiske ortodokse antireformbevegelsen i Etiopia har vist mot kristne i sine egne kirker som ønsker å reformere
den etiopiske ortodokse kirken.

Omfanget av denne ´kirkebevegelsen´ er nasjonal, spesielt når kirkesamfunnet involvert har
tette bånd til staten.
5. Kommunistisk og post-kommunistisk undertrykkelse
Den kommunistisk og post-kommunistisk drivkraften beskriver situasjonen når kristne blir forfulgt og
kirker kontrollert av et statssystem som utgår fra kommunistiske verdier. Nøkkelen til å kontroll av
kirker i en slik type forfølgelse er rigide systemer av statlig registrering og overvåkning. Dette
systemet kan fremdeles være i bruk i land etter kommunismens fall, slik som i Sentral-Asia. Selv om
drivkraften avhenger av en kombinasjon av press og vold, er volden lite synlig i disse landene, fordi
systemet har tett overvåkning og bortimot full kontroll på kirkene.




President Berdymukhamedovs autoritære regjering i Tyrkmenistan er et eksempel på
denne type forfølgelse, der ingen religiøse aktiviteter utenfor statsstyrte og
statskontrollerte institusjoner er tillatt.
Samtidig er det ekstreme tilfeller innenfor denne gruppen, slik som i Nord-Korea med
sine konsentrasjonsleire, som viser høy grad av vold mot kristne.

Omfanget av denne ´ideologiske bevegelsen´ er nasjonal, selv om dens røtter i fortiden var
global.

6. Sekulær intoleranse
Den sekulære intoleranses drivkrefter beskriver situasjonen der kristen tro blir tvunget ut av det
offentlige rom, og der det er mulig blir kristne tankemønstre nedarvet fra historien fjernet med
tvang5. Drivkreftene forsøker å transformere samfunn etter en ny modell basert på en radikal
sekulær etikk. Denne nye etikken er (delvis) relatert til en radikalt ny seksualagenda, med normer
og verdier om seksualitet, ekteskap og liknende temaer som er fremmed for og som møter
motstand fra mennesker med et kristent verdensbilde. Når kristne individer eller institusjoner
gjør motstand mot denne nye etikken, blir de møtt med (i) lover om ikke-diskriminering, (ii)
angrep på foreldreretten knyttet til barnas utdanning, (iii) sensurering av korset og andre
religiøse symboler fra offentlig liv, (iv) bruken av ulike lover om hatefulle uttrykk for å begrense
ytringsfriheten, og (v) kirkeregistreringslover. Mesteparten av disse tiltakene er ikke voldelige,
selv om arrestasjoner av pastorer og lekmenn kan forekomme.

5

Mulig å omformulere den litt. Blir litt overengasjert og subjektiv akkurat der.
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Eksempel knyttet til disse drivkreftene er obligatorisk seksualundervisning basert på
kjønnsideologi (inkludert LGBTI ideologi) i førskole og barneskoler i Tyskland, Brasil og
andre land, og alvorlige trusler mot foreldre som ønsker å ta barna ut av disse timene.

Omfanget av denne ´sekulære bevegelsen´ er global.

7. Diktatorisk paranoia
Diktatorisk paranoia beskriver en situasjon av forfølgelse der en autoritær regjering på ulike
nivåer av samfunnet, med hjelp fra ulike interessegrupper i samfunnet, gjør alt de kan for å
beholde makten. Det er ingen fokus på å realisere en ideologisk visjon; det synes som begjær
etter makt og fordelene det gir er den avgjørende faktoren. Dynamikken kan sammenliknes med
kommunistisk og pos-kommunistisk undertrykkelse: Selv om diktatorisk paranoia bygger på en
kombinasjon av press og vold, vil ofte trusselen om vold være tilstrekkelig for å tvinge en ikkestatlig kontrollert kirke under jorda.


Eritrea er et eksempel der regjeringen har kontrollert kirken i Eritrea i økende grad. Det
begynte med sterke reaksjoner mot nye kristne samfunn (f. eks. fengsling av kristne i
shipping containere), men dette har fortsatt ved økt press på Den etiopiske ortodokse
kirke (ved å begrense prestenes makt).

Omfanget av denne drivkraften er nasjonal.

8. Organisert korrupsjon og kriminalitet
Drivkreftene bak organisert korrupsjon og kriminalitet beskriver forfølgelsen hvor grupper eller
individer skaper et klima av lovløshet, anarki og korrupsjon for å kunne berike seg selv. Den har to
avgreiner: (i) korrupsjon innenfor statssystemet og (ii) korrupsjon av samfunnet gjennom organisert
kriminalitet. Disse drivkreftene uttrykker seg gjennom en kombinasjon av systematisk press
forårsaket av frykt for voldelige represalier hvis man ikke underordner seg, og den generelle faren for
direkte vold.




Korrupsjon fra innsiden: Prinsene i Saudi Arabia er ofte frie til å gjøre det de ønsker.
Landet er deres. Hestehandelen gir radikale islamske krefter høy grad av innflytelse både
innenfor og utenfor landegrensene. Den negative effekten av dette for kristne verden
over er enorm gjennom spredningen av Wahhabism (en svært radikal del av islam) i
moderate muslimske land.
Organisert Kriminalitet: I latinamerikanske land som Colombia og Mexico kriminelle
bander (narkotika, menneskehandel (human trafficking), ol.) bruker vold for å holde
kirken under kontroll, spesielt på lokalplanet. På nasjonalt plan er interessene deres tjent
ved å utnytte politikere og det statlige sikkerhetsapparatet.

Omfanget av disse drivkreftene er globale.
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Vedlegg 5:
Oversikt over forfølgere
Begrepet ´forfølgere´ er brukt for å beskrive personer og / eller grupper som forårsaker fiendtlighet
mot kristne i et bestemt land. WWU definerer 12 grupper av forfølgere i sine dokumenter:
1. Offentlige tjenestemenn på alle nivåer, fra lokalt til nasjonalt
F.eks. lærere, politi, offentlige lokale tjenestemenn, presidents, Kim Jon Un
2. Etniske ledere
F.eks. etniske høvdinger
3. Ikke-kristne religiøse ledere, på alle nivåer fra lokalt til nasjonalt
F.eks. imamer, rabbier, senior buddhist munker
4. Kristne religiøse ledere på alle nivåer fra lokalt til nasjonalt
F.eks. paver, patriarker, biskoper, prester, pastorer
5. Voldelige religiøse grupperinger
F.eks. Boko Haram (Nigeria), Hamas (Palistinske Territoriene), Bodu Bala sena (BBS) og
Sinhala Ravaya (SR) (Begge på Sri Lanka)
6. Ideologiske pressgrupper
F.eks. LGBTI grupper, Abortion Rights UK, National Secular Society
7. Ordinære borgere, inkludert gjenger/mobb
F.eks. studenter, naboer, butikkmedarbeidere, gjenger/ mobb
8. Storfamilien
F.eks. ens familiemedlemmer eller den vide sirkelen av slektninger
9. Politiske partier på alle nivåer fra lokalt til nasjonalt
F.eks. Baharatiya Janata Party (BJP) i India, AKP i Tyrkia
10. Revolusjonære eller paramilitære grupper
F.eks. FARC
11. Organiserte kriminelle nettverk eller Karteller
F.eks. Det er fleire karteller i Latin Amerika, Italia og andre i deler av verden.
12. Multinasjonale organisasjoner (f. eks. FN) og ambassader
F.eks. FN-organisasjoner som pusher på for obligatorisk seksualundervisnings programmer
som går imot kristne verdier, OIC pusher for islamisering av det afrikanske kontinentet.
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Vedlegg 6:
Forstå mønstre i forfølgelsen
Detaljerte poengberegninger for hvert land i de 6 spørsmålsdelene i WWL-spørreskjemaet danner
bestemte mønstre, en forfølgelsesprofil. Eksemplet nedenfor er for Usbekistan (WWL 2017).
Forfølgelsesmønster

(Merk: Tallene ovenfor er vist med tre desimaler og skal ikke leses som tusen).
Forfølgelsesprofilen til Usbekistan på WWL 2017:







Selv om det har vært en økning i poengene for press, spesielt for privatliv og kirke, viser
gjennomsnittet at presset på kristne har sunket noe fra 13,413 (WWL 2016) til 13,326, men
presset ligger fortsatt på et høyt nivå.
Presset er sterkest på livsområdene for privatliv, nasjonalt og kirke. Denne profilen er typisk
for situasjoner der diktatorisk paranoia er den grunnleggende drivkraften i forfølgelsen.
Presset fra islamsk undertrykkelse er for det meste nærværende i privatliv, familieliv og
lokalsamfunnet, og undertrykkelsen er spesielt rettet mot MBBs i deres sosiale omgivelser.
Det har vært et signifikant antall voldelige hendelser i Uzbekistan; poengene for vold mot
kristne viser en markert økning fra 2,778 (WWL 2016) til 4,259.
Den totale forfølgelsessituasjonen i Uzbekistan er forårsaket av en paranoid regjering som
søker å øke sin kontroll over alle livets områder.
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