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Afghanistan er nå det farligste stedet i verden å være en kristen
Talibans maktovertakelse i august har gjort forholdene for Afghanistans lille og sårbare kristne
minoritet prekær, og landet regnes nå som det farligste stedet å være en kristen. Dette er bare ett
av de mange funnene i World Watch List, indeksen over hvor i verden kristne opplever mest
forfølgelse.
Afghanistan har ligget som nummer to på World Watch List i en årrekke, bare slått av Nord-Korea,
som har ligget i toppen i 20 år. Nå er det Afghanistan som topper den lite ærerike oversikten. Ikke
fordi det er blitt enklere i Nord-Korea, tvert om, for Nord-Korea er på sitt høyeste målte nivå
noengang, men fordi Afghanistan har blitt så ille.

Det gikk fra vondt til verre da Taliban i september fikk tilgang til lister over medlemmer av landets
skjulte, kristne minoritet. Det har gjort at kristne menn – som alle er konvertitter fra islam – har blitt
stemplet som forrædere og skutt. Kvinner og barn har gått som krigsbytte til unge Taliban-krigere,
som har voldtatt, solgt eller tvunget dem inn i ekteskap.
«Av ulike grunner kan vi ikke gå ut med tall på hvor mange av de kristne i landet som er drept», sier
Morten Askeland, generalsekretær i Åpne Dører. Åpne Dører er den norske avdelingen av Open
Doors International, som står bak rapporten. «Det som teller nå, er å beskytte de som fortsatt er på
flukt - ikke å gi Taliban ytterligere opplysninger som kan avdekke kildene våre».
«Endringen der Afghanistan klatrer til toppen av World Watch List gjør inntrykk,» fortsetter han. «I
tillegg til den lidelsen dette representerer for en hel befolkning, kan det sende et tydelig budskap til
islamistiske ekstremister internasjonalt. De ser at korrupte og vestligstøttede regimer kan knekkes –
bare de prøver hardt og lenge nok».

Dette funnet er ikke det eneste som vekker uro:
I 29 år har Åpne Dører publisert World Watch List, og aldri i løpet av disse årene har vi registrert
høyere grad av forfølgelse av kristne enn akkurat nå.
•
•
•

Hver dag blir 16 kristne drept for sin tro
Hver uke blir 98 kirker ødelagt eller stengt
Hver måned blir 514 urettmessig fengslet for sin tro

360 millioner kristne opplever nå svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse og diskriminering.
Nivået er på sitt høyeste siden World Watch List første gang ble publisert i 1993.
Særlig ille er det blitt i Afrika sør for Sahara. Islamistisk terror har drevet hundretusener på flukt, og
noen regioner er tømt for kristne. I Myanmar er mange kristne drevet på flukt etter militærkuppet i
februar. I tillegg er kristne minoriteter i flyktningeleire sårbare for overgrep, og mange nøler med å
oppsøke leirene og går glipp av fordelene en formell flyktningestatus fører med seg.
Nivået på forfølgelsen er høyere enn noen gang siden World Watch List ble publisert første gang i
1993. 360 millioner kristne opplever nå svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse. Nær 6000
kristne ble ifjor drept for sin tro, og over 5000 kirker ble ødelagt eller stengt.
Over hele verden strammer autoritære regimer grepet, og tiltak i forbindelse med
pandemibekjempelsen har blitt misbrukt til å diskriminere og forfølge svake grupper. I flere land –

blant annet Qatar, Myanmar, Malaysia og Kina – har kirker blitt nektet å åpne etter nedstengningen.
Viljen til å kontrollere minoriteter har blitt større, og det har også mulighetene. Rapporten peker på
hvordan kinesisk metoder og teknologi eksporteres til andre autoritære land.
«Årets World Watch List er urovekkende» sier Askeland. «Med selvsikre islamister, gjenoppstått
nasjonalisme og et Kina med stadig mer sofistikerte former for digital forfølgelse, virker det som om
vi går inn i en tid med svekkede menneskerettigheter. I en slik situasjon er det viktigere enn noen
gang å fremme og beskytte trosfriheten.»
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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 over 70 land med nødhjelp, traumehjelp, medisinsk hjelp,
gjenoppbygging av hus og kirker, utdanning, mikrolån og rettshjelp. Organisasjonen har 1500 ansatte på verdensbasis (19 i
Norge), et årlig budsjett på 1,5 milliarder norske kroner (48 millioner i Norge) og et stort nettverk av lokale partnere i
mange land.

