Forfølgelse av kristne har blitt forsterket under pandemien
WORLD WATCH LIST 2021: Eksisterende forfølgelse og diskriminering har blitt forsterket og synlig
under koronapandemien. Det blir stadig mer risikabelt å være en kristen i mange land. Én av åtte
kristne, 309 millioner mennesker, bor i områder med svært høy grad av forfølgelse.
•

Hver dag blir 13 kristne drept for sin tro. Totalt 397 kristne blir drept hver måned.

•

Hver uke blir 86 kirker angrepet.

•

Hver måned blir 356 kristne urettmessig arrestert eller tatt til fange.

Dette er noen av funnene i World Watch List (WWL), en årlig undersøkelse som viser hvor i verden
forfølgelsen av kristne er verst.
– Funnene bekrefter en fortsatt langvarig negativ utvikling. Bak hvert tall finner vi et levende
menneske, en familie eller en menighet som lider, sier Morten Askeland, generalsekretær i Åpne
Dører Norge.
Organisasjonen har i en årrekke innhentet tall og utarbeidet rapporter om forfølgelse av kristne.
Årets rapport ble lansert onsdag 13. januar 2021.
Bak tallene ser vi flere utviklingstrekk:
Pandemien forsterker sårbarhet
Pandemien har synliggjort og forverret forfølgelse og diskriminering av kristne. 80 prosent av kristne
i India som fikk nødhjelp via Åpne Dører forteller at de har blitt ekskludert fra offentlig nødhjelp.
Dette skjer ikke bare i India, men også i Myanmar, Nepal, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, SentralAsia, Malaysia, Nord-Afrika, Jemen, Nigeria og Sudan. Konvertitter er særlig utsatt, og blir nektet
hjelp dersom de ikke vender tilbake til sin gamle tro.
Overvåker kristne med ny teknologi
Kinas kirke møter stadig nye krav om å innordne seg kommunistpartiets ideologi og kontroll.
Offisielle kirker må forplikte seg til å henge opp bilder av president Xi Jinping og plakater med
sosialistiske kjerneverdier. En halv milliard overvåkningskameraer har avanserte programmer for
ansiktsgjenkjenning, ofte overvåket av politi og lokale myndigheter. Myndighetenes mål er at dette
skal kunne kobles mot Kinas sosiale poengsystem (SCS) som vil bli et mektig våpen mot dissidenter.
Etterhvert skal man kunne overvåke enhver aktivitet som blir sett på som regjeringsfiendtlig eller
som strider mot kommunistiske verdier. De som faller gjennom i poengsystemet vil kunne nektes
lån, pensjon eller for eksempel kjøp av flybilletter. Denne overvåkningsteknologien eksporteres i
økende grad til land hvor kristne er under press, som Myanmar, Laos, Iran, Saudi-Arabia og
Venezuela.
En voldelig islamistisk bevegelse på frammarsj i Afrika
Antall islamistiske og IS-tilknyttede grupper øker, og samarbeidet mellom dem blir sterkere. Selv om
hele regionen lider, er det den kristne minoriteten det går hardest ut over. Dette skjer i form av
massakre, kirker som brennes og kristne kvinner og jenter som bortføres, voldtas og
tvangskonverteres. Fra Mosambik til Libya har fraværet av statlige myndigheter ført til en 30 prosent
økning i voldshendelser mot kirker og kristne. 91 prosent av alle drap på kristne skjer i Afrika. I flere
år har Nigeria toppet WWL med hensyn til antall drepte kristne, og slik er det fortsatt med 3530
drepte i perioden.

– Jeg ser to tydelige utviklingstrekk i regionen. Det ene er viser en sterk kristen vekst flere steder,
også i områder med forfølgelse. Det andre er en økning av forfølgelse og mer aggressiv form for
islamisme, sier Stig Magne Heitmann, seniorrådgiver i Åpne Dører.
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World Watch List utgis årlig av den internasjonale misjons- og menneskerettighetsorganisasjonen Open Doors
International, og baseres på omfattende undersøkelser av interne og eksterne eksperter. Rapporten er revidert eksternt av
The International Institute for Religious Freedom, og er den mest omfattende rapporten innen sitt felt. Den gir et bilde av
virkeligheten bak de globale nyhetssakene. De landene som er omtalt i rapporten har generelt mange brudd på
menneskerettigheter og begrenset trosfrihet, slik at funnene når det gjelder kristne i stor grad har relevans også for andre
trosminoriteter.
Åpne Dører er den norske avdelingen av Open Doors International, en politisk uavhengig og gavefinansiert organisasjon
som arbeider med å støtte forfulgte kristne. Vi er til stede i 75 land med nødhjelp, traumehjelp, medisinsk hjelp,
gjenoppbygging av hus og kirker, utdanning, mikrolån og rettshjelp. Organisasjonen har 1300 ansatte på verdensbasis (18 i
Norge), et årlig budsjett på 1,4 milliarder norske kroner (40 millioner i Norge) og et stort nettverk av lokale partnere i
mange land.

