Fire trender fra World Watch List 2022
Også i World Watch List 2022 er det registrert en økning i forfølgelsen av kristne, og forfølgelsen
befinner seg nå på rekordnivå. Økt jihadisme i Afrika har skapt en draps- og flyktningebølge, og
Talibans seier fungerer som en inspirasjon for islamistiske ekstremister verden over. Kinas
overåkningsteknologi og totalitære holdning i trossprøsmål kopieres av andre stater med andre
ideologier. Og pandemibekjempelse utnyttes fortsatt av stater og væpnede grupper for å skaffe
kontroll.
Disse trendene har i særlig grad påvirket WWL 2022:
1. Talibans seier inspirerer andre jihadister – verden over
2. Stadig flere kristne er på flukt
3. Kinas modell for sentralisert kontroll kopieres av andre
4. Autoritære regimer og kriminelle grupper fortsetter å bruke covid-restriksjoner for å svekke Kirken
Noen lyspunkter

1. Talibans seier inspirerer andre jihadister – verden over
Talibans seier har inspirert jihadister over hele verden og vist dem at det er mulig å vinne over
korrupte og vestligstøttede regimer – bare de prøver hardt og lenge nok.
Talibans maktovertakelse i Afghanistan har vært en stor inspirasjon for jihadister både i Afrika og
Asia. I Afghanistans naboland Pakistan har TTP, den pakistanske delen av Taliban, trappet opp
angrepene. Indonesias Jemaah Islamiyah, som sto bak bombingen på Bali i 2002, har bånd til Taliban
og ventes å få økt oppslutning framover.
Jihadistsgruppene i Afrika opererer vanligvis i land som preges av korrupte og svake regjeringer. I
disse gruppenes perspektiv er det nå kun et spørsmål om tid før de utenlandske styrkene som deltar
i kampene mot dem må gi tapt. Et eksempel er al-Shaabab, som det siste tiåret har kjempet mot
somaliske myndigheter og deres allierte fra Den afrikanske union. I dette landet er
‘undergrunnskirken’ svak og isolert, på samme måte som i Afghanistan.
Mye av volden mot kristne skjer i Afrika sør for Sahara. Dersom vi kun måler vold, ligger både Kongo,
Den sentralafrikanske republikk og Nigeria blant de ti øverste landene på vår voldsoversikt. I Kongo
opererer den IS-tilsluttede Alliance Democratic Forces (ADF). I Nigeria har det blitt tydelig at verken
den kristne minoriteten eller andre minoriteter nord i landet kan basere seg på at den nigerianske
regjeringen kan gi dem noen som helst slags trygghet. Skoler, høyskoler, kirker, landsbyer og
samfunnsledere fortsetter å bli rammet. Dette viser seg gjennom kidnappinger, drap, skader og
ødeleggelse av avling og husdyr. Disse ugjerningene begås særlig av militante fulani-nomader, men
også av kjente jihadistgrupper som Boko Haram og Islamic State West Africa Province (ISWAP).
Mosambik og Kamerun befinner seg også i ‘topp 10’ når det gjelder vold. Dette skyldes
jihadistgruppene som befinner seg der og i området rundt Tsjadsjøen (Nigeria, Tsjad, Kamerun og
det sørlige Niger). Fem av disse ni sub-sahariske landene var ikke engang med på WWL så sent som i
2014. Tsjad er heller ikke med i ‘topp 50’ i WWL 2022, men befinner seg på 63. plass.

2. Stadig flere kristne er på flukt
I Myanmar er mange kristne drevet på flukt etter militærkuppet. Islamistisk terror har også drevet
hundretusener på flukt i Afrika, og noen regioner er tømt for kristne. Kristne minoriteter i
flyktningeleire er sårbare for overgrep, og mange nøler med å oppsøke leirene og går glipp av
fordelene en formell flyktningestatus fører med seg.
Ifølge FNs høykommisær var 84 millioner på flukt i 2021 - enten som internt fordrevne (58 millioner)
eller som flyktninger i andre land (26 millioner). Mange av disse er kristne som flykter fra forfølgelse.
Hundretusener er berørt av islamistisk vold, blant annet i Sahel-regionen. Noen flykter fra
tvangsutskrivning til hæren som i Eritrea, fra sivile konflikter i Sudan, fra statlig undertrykkelse i Iran
eller for å unnslippe forfølgelse fra egen familie. Det store flertallet forblir likevel i regionen. Noen
blir internflyktninger, og noen flykter fra landet.
I enkelte områder sør for Sahara, inkludert nordøstre Kenya, har den kristne befolkningen rett og
slett dratt sin vei. Hundrevis av kirker er de siste årene blitt stengt i Burkina Faso, Mali og Niger, og i
Nigeria alene er 470 kirker blitt stengt eller ødelagt siste år. Dersom de kristne skulle komme tilbake,
er det sannsynlig at jihadist-angrepene vil bli gjenopptatt.
Mens de er på flukt, er de sårbare for utpressing, menneskehandel, voldtekt og arrestasjoner, særlig
dersom de noen gang når Libya.
Det finnes fortsatt flyktninger og internt fordrevne i blant annet Irak, Syria, Libanon og Jordan. Der
hvor de kristne i utgangspunktet er en minoritet, rapporterer de om en ekstra sårbarhet i leirene: De
kan oppleve diskriminering fra tjenestemenn, særlig dersom de er konvertitter med muslimsk
bakgrunn, og de kan også bli nektet humanitær og praktisk hjelp. Dette skjer også i leirer drevet av
internasjonale hjelpeorganisasjoner.
Seksuelle overgrep er den vanligste formen for forfølgelse som kvinner rapporterer om. Våre
analytikere mottar stadig rapporter om kvinner og barn som har blitt utsatt for voldtekt, sexslaveri,
trakassering og andre overgrep. Disse overgrepene skjer i leirer, men særlig underveis for å søke
tilflukt. Fattigdom og usikkerhet bidrar til sårbarheten, og noen blir drevet ut i prostitusjon for å
overleve.
På grunn av dette, og diverse andre grunner, foretrekker mange kristne flyktninger å unngå leirene,
noe som igjen betyr at de ikke blir registrert som flyktninger og dermed ikke kvalifiserer til
matavarehjelp, traumehjelp og skolegang for barn.
Konflikten i Myanmar rammer mennesker i den hovedsaklig kristne delstaten Chin samt delstater
hvor det finnes kristne minoriteter, som Kachin, Kayah og Shan. Det myanmarske militæret har
bombet kirker og drept og tatt pastorer til fange. Undersøkelser indikerer at 200.000 kristne har
måttet flykte i rapporteringsperioden, hvorav 20.000 har flyktet over landegrensene.
Andre steder, som i Afrika sør for Sahara og i deler av Asia, forlater kristne motstrebende sine hjem
og sitt hjemland fordi dette er eneste måte å unnslippe konstant diskriminering og juridisk, politisk,
økonomisk og sosialt press. Denne jevne migrasjonsstrømmen svekker de eksisterende kirkene ved
at de unge forsvinner. Dette skjer i så ulike land som Nigeria og Malaysia.

3. Kinas modell for sentralisert kontroll kopieres av andre
Kina strammer det ideologiske grepet om alle religiøse grupper. Deres modell for overvåkning og
kontroll kopieres av andre land med andre ideologier.
Etterhvert som Kinas økonomi og innflytelse har vokst, har også den kinesiske nasjonalismen skutt
fart. Dette fordrer sosial stabilitet, styrt ovenfra ved bruk av krav og pålegg framfor ytringsfrihet og
rett til å velge tro selv. Kinesiske religiøse ledere blir presset til å innordne seg. Nye regler fra mai
2021 krever at de skal ‘elske fedrelandet, støtte ledelsen i det kommunistiske partiet og det
sosialistiske system’. De må heller ikke ‘sette den nasjonale sikkerheten i fare, underminere den
nasjonale enheten’ eller ‘splitte landet’. Samtidig begrenser de nye reglene omfanget av borgernes
kontakt med utlendinger.
Samtidig har noen bibelapper blitt bannlyst fra nettbutikkene. I forbindelse med at en mann ble
arrestert for ‘illegal drift’ av en kristen nettbokhandel, satte myndighetene i gang en
landsomfattende etterforskning mot kundene hans, inkludert et krav om at alle som hadde kjøpt en
viss bok av en kjent, fengslet pastor1 skulle returnere den!
Om ideologien ikke er den samme, så har denne modellen for overvåkning blitt kopiert i så ulike
stater som Sri Lanka, Myanmar og Malaysia, og de har også fått følge av sentralasiatiske land. Alle
disse har skjerpet restriksjonene mot dissentere ut fra en tankegang om ‘ett land, ett folk, en
religion’.
Minoriteter fortsetter å bli diskriminert - både i tradisjonelle og sosiale medier (se Åpne Dørers
India-rapport).
Kristne lider også der hvor autoritære styresett kombineres med islam. I Midtøsten og Nord-Afrika
har manglende stabilitet siden den arabiske våren i 2011 medført at diktatoriske maktmetoder ofte
har blitt brukt mot historiske kirker, andre etablerte kirker samt ikke-tradisjonelle kristne grupper. I
særdeleshet rammer dette konvertitter. Algerie vedtok for eksempel at ytterligere tre protestantiske
kirker skulle stenge dette året, i tillegg til de 13 andre, som forblir stengt.

4. Autoritære regimer og kriminelle grupper fortsetter å bruke covidrestriksjoner for å svekke Kirken
Restriksjoner i forbindelse med pandemien blir misbrukt av autoritære regimer, som bruker
restriksjoner for å begrense kirkenes frihet. Myndigheters sterke fokus på pandemibekjempelse
har enkelte steder også medført større handlingsrom for kriminelle grupper.
Kinas kraftige respons på covid-19 er velkjent. I noen regioner har mange kirker – både offisielle Tre
Selv-kirker og uregistrerte – blitt nektet å åpne igjen etter at nedstengingen ellers har tatt slutt. Det
har tvunget dem inn i mindre samlinger i hjemmene, eller på nett. Samtidig er det rapporter fra
Henan og Jiangxi-provinsene som forteller at overvåkingskameraer nå er installert på alle statlig
godkjente religiøse møtesteder.
Pandemien ser ut til å ha gitt en ‘praktisk demonstrasjon’ av at overvåkning med digital teknologi
innenfor landets grenser fungerer. Dette har ført til en global etterspørsel av slik teknologi, særlig fra
andre autoritære myndigheter.
1

Pastor Wang Yi, Early Rain Church, Chengdu

Fra Vest-Afrika til Sentral-Amerika har myndighetenes fokus på å bekjempe pandemien gitt større
rom for islamister og organiserte kriminelle grupper til å konsolidere og utvide sin maktbase og
territoriale kontroll. Dette var også tema i fjorårets utgave av World Watch List.
I kommunistiske regimer i Latin-Amerika fortsetter pandemien å bli brukt som unnskyldning for å
overvåke kirker og påtvinge strengere restriksjoner. Katolske og protestantiske ledere på Cuba ble
arrestert, torturert og idømt strenge bøter etter en masseprotest i juli hvor de tok til orde for sosial
rettferdighet. I Nicaragua og Venezuela har de styrende partiene satt i gang bakvaskelseskampanjer
mot katolske biskoper, og de har stengt kirker og trukket tilbake lisenser. I Vietnam har statlige og
ikke statlige aktører brukt utbruddet av covid-19 til å bakvaske kirker.

Noen lyspunkter
På tross av frykten for at det kunne forårsake et utbrudd av covid, regnes Pavens besøk til de
områdene av Irak som ble herjet av IS som en suksess. Det oppmuntret flere kristne til å overveie å
returnere for å gjenoppbygge det som ble ødelagt.
En annen god nyhet er at Irans høyesterett har gått gjennom straffesaker mot ni konvertitter. Da
uttalte de at det å samle kristne hjemme hos seg ikke kan dømmes som en ‘sammensvergelse som
truer rikets sikkerhet’, og at slike grupper ikke kan kalles ‘anti-statlige grupper’.

