Åpne Dører
I tjeneste for forfulgte kristne

2020
DE 50 LANDENE DER TROEN KOSTER MEST

WORLD WATCH LIST 2020 – TRENDER:
Spredning av militant, voldelig
islamisme til svake stater i Afrika
sør for Sahara

s4

Militant islam i Sør- og
Sørøst-Asia

s 11

Organiserte kriminelle i LatinAmerika gjør kristne til mål

s 11

Forfølgelse digitaliseres

s 12

NR. 2

Stadig færre kristne i Syria og
Irak som følge av konflikt og
ustabilitet

s 13

2020

NAPP UT BØNNEKARTET I MIDTEN OG
BRUK DET AKTIVT

FEBRUAR

LEDER

«For jeg er viss på at verken
død eller liv, verken engler eller
krefter, verken det som nå er
eller det som kommer, eller
noen makt, verken det som
er i det høye eller i det dype,
eller noen annen skapning,
skal kunne skille oss fra Guds
kjærlighet i Kristus Jesus, vår
Herre.»

INGEN TING KAN SKILLE OSS

FRA KRISTI KJÆRLIGHET

Er det gode nyheter eller ikke når kristne
blir forfulgt? I Colombia og Mexico, for
eksempel, hvor korrupsjon og organisert
kriminalitet truer med å ødelegge landet?
Det kommer kanskje an på øynene som ser.

Rom 8,38

For det er definitivt gode nyheter når kirken
gjør det dens Herre ba den om – å være lys og
salt, å ta de svake i forsvar, å stå opp mot urett
og å forsone mennesker. Selv om det koster.
«Jeg hadde vel aldri trodd at jeg skulle sitte i samme
gruppe som en geriljasoldat, og enda mindre at
vi skulle være opptatt av evangeliet. Min identitet er ikke lenger paramilitær og min bror Fidels
identitet er ikke geriljasoldat. I dag forkynner vi
Kristus og Hans budskap om å tilgi og bli tilgitt.»
Det er pastor Omar som sier dette. Han er tidligere medlem i en fryktet paramilitær gruppe,
nå ivrig opptatt av å tjene Ham som i Bibelen
kalles Fredsfyrsten.
Mange steder i verden er forfølgelsen en
følge av at kristne lever ut sin tro.

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste
kristne brødre og søstre som lever under press og
forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og
å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle
misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere
og yte humanitær hjelp.
• Forberede og utruste kristne som bor i truede og
ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.
• Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til
aktivt å støtte og be for dem.
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Vi har valgt å trykke trendartikkelen for
World Watch List 2020 i sin helhet, selv om
det kan være litt massivt å lese. Det er godt å
vite at noen av de områdene med mest press, er
områder med vekkelse. Det ser vi for eksempel
i Kina og i Afrika sør for Sahara. Vi har ikke
fått plass til noen av de mange vitnesbyrdene
om mirakler og Guds nærvær midt i prøvelsene.
Men de er der.
Midtsiden består av et bønnekart som du
kan nappe ut og enten henge på veggen, eller
oppbevare i Bibelen.
World Watch List er vårt viktigste redskap
inn mot myndighetene og mediene. Vi vil frimodig løfte fram situasjonen til de 260 millionene som er representert på listen. Når du
nå setter deg inn i situasjonen til dine kristne
søsken, og tar de med deg i dine bønner, så vit
at du ikke bærer det alene, du er sammen med
Jesus, som er vår store forbeder. Takk for at vi
kan stå sammen for vår forfulgte familie – det
betyr mer enn vi aner!

«For jeg er viss på at verken død
eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det
som kommer, eller noen makt,
verken det som er i det høye
eller i det dype, eller noen annen
skapning, skal kunne skille oss
fra Guds kjærlighet i Kristus
Jesus, vår Herre.»
Rom 8,38

Åpne Dører Norge
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Situasjonen for verdens kristne forverret seg det siste året.
Islamistisk ekstremisme, som langt på vei har utslettet det
kristne nærværet i Syria og Irak, flytter seg i raskt tempo
til Afrika sør for Sahara og det sørlige Asia. Autoritære
stater trapper opp bruken av biometri og kunstig intelligens for å kontrollere kristne. Og pastorer og ledere som
taler undertryktes sak blir mål for kriminelle organisasjoner i Latin-Amerika.

T R E N D E R W O RL D WATC H L IS T 2020

Militant islamisme
spres i Afrika

1. SPREDNING AV MILITANT,
VOLDELIG ISLAMISME TIL SVAKE
STATER I AFRIKA SØR FOR SAHARA
Maktvakuumet etter president Gaddafis
fall førte til en bølge av islamistisk innflytelse mot Afrika sør for Sahara. Denne bølgen drives fram av tilgang på våpen, narkotika og organisert kriminalitet. I svake og
sårbare stater, hvor rettshåndhevelsen er
lite effektivt, har styresmaktene ofte latt
den kristne befolkningen bli stående ubeskyttet. Militante islamister utnytter etniske, stammemessige og sosioøkonomiske
spenninger for nyrekruttering og økt innflytelse. Dermed øker også den risikoen de
militante islamistene representerer for den
globale sikkerheten.
Mali (nr. 29, ned fra nr. 24 i wwl 2019) opplever en eksplosiv blanding av radikal islam og
regionale konflikter med dype røtter. Human
Rights Watch sin direktør i Sahel-regionen uttalte i desember 2018 at: «Militsens drap på sivile i det sentrale og nordlige Mali er i ferd med å
komme ut av kontroll». Her er det farlig å være
aktiv i en kristen menighet, idet radikale islamistiske grupperinger overvåker den daglige
virksomheten. I november samme år uttalte
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presidenten i Mali at
selve landets eksistens er
Kristne i Kina
truet av jihadister.
opplever høyt press
Mali, Burkina Faso,
fra myndighetene
Niger, Tsjad og Mauritania,
støttet av Frankrike, har hatt
en felles militærstyrke for å
nedkjempe jihadistiske opprørere. I oktober 2019 ble likevel 37
mennesker i Burkina Faso drept da
en Canadisk konvoi av gruvearbeidere ble angrepet.
Utenfor de internasjonale medienes
søkelys blir kristne grupper utsatt for
alvorlige angrep, selv om de ikke er det
eneste ofrene. Burkina Faso (nr. 28,
opp fra 61 i wwl 2019), som lenge har
vært kjent for sin religiøse toleranse, har
for første gang gjort et byks inn i Topp 50.
Det har også Kamerun (nr. 48, opp fra
56 i wwl 2019) gjort.
Burkina Faso
I Burkina Faso gir kristne nå uttrykk for at
de kjemper for sin overlevelse. Dusinvis av

katolske prester har blitt
drept.
Protestantiske
pastorer og deres familier blir drept eller
kidnappet av voldelig islamistisk milits.
Landsbybeboere
som
bærer kristne symboler blir
plukket ut og drept på stedet.
Jihadister erstatter skoler med
det de lokale kaller ‘arabiske’ skoler, og kirker, butikker og helsesentre blir
brent ned.
«Innbyggerne ble gitt et ultimatum av
islamistiske terrorister; de fikk valget mellom å konvertere til islam eller å forlate
hjemmene sine», har en kilde fortalt. En annen kilde, som ba om å være anonym, sier
at «[Kristne]…. er bare en del av et jihadistisk program hvor de sprer terror, dreper
medlemmer av den kristne befolkningen og
tvinger dem som er igjen til å rømme etter
å ha advart om at de vil komme tilbake innen tre dager, og at de da ikke ønsker å finne
noen gjenværende kristne der».
Typisk i så måte er en hendelse fra april
2019: Militante islamister ankommer en
landsbygudstjeneste i Burkina Faso på
motorsykler. De konfiskerer alle telefoner og ID-kort, samler sammen bibler og brenner dem, tar ut pastoren
og seks andre og skyter dem. Bare
én overlever.
Nord i landet er mer enn
200
kirker stengt. Tusener av
Ett av de 46
kristne er fordrevet til flykbarna som
tningeleirer eller har søkt
mistet livet untilflukt i hovedstaden eller
der angrepene
andre sentrale og sørlige
på Sri Lanka
områder. Men også her har
1. påskedag
grupper med tilknytning til

al-Qaida holdt utenlandske misjonærer og
hjelpearbeidere som gisler, noen over flere år.
Kamerun
I Kamerun (nr. 48) er manglende sikkerhet og
ledelse et hovedproblem. Landet møter vold i
de nordligste regionene, som fortsatt er en bastion for Boko Haram. I nordvest og sørvest er
det blant engelsktalende innbyggere en frykt
for den fransktalende majoritetens styre. Dette
er også et av de mest korrupte landene i verden.
Lengst nord truer islamsk radikalisering livene
til kristne flyktninger, og kirkenes aktiviteter
blir hindret. Kvinnelige konvertitter fra islam
blir tvunget inn i ekteskap med muslimer og
risikerer også å bli bortført av Boko Haram.
Kristne barn blir tvunget av muslimske slektninger til å delta i islamsk undervisning.
Selv om Boko Haram skulle bli nedkjempet, vil det å gjenopprette et harmonisk samfunnsliv også kreve at den islamistiske ideologien – som har fått et sterkt fotfeste blant de
unge – overvinnes.
Det finnes minst 27 navngitte islamistgrupper som opererer i ulike deler av Afrika sør for
Sahara. Da er ikke Seleka, eks-Seleka og andre
militser som fortsatt er i krig med Den sentralafrikanske republikk (nr. 25, ned fra 21 i
wwl 2019) regnet med.
Situasjonen her er tiltagende kompleks med
mange kriminelle grupper som vokser frem
fra alle hold. Drap og ødeleggelse av eiendom
og kirkebygninger er vanlig. I november 2018
satte militsmedlemmer fyr på katedralen i
Alindao og ødela flyktningeleiren som kirken
drev. To prester og en pastor ble drept sammen
med mer enn 112 andre, hovedsaklig kristne. I
mai ble eks-medlemmer av Seleka-militsen anklaget for å ha dratt en 77 år gammel europeisk
nonne ut av sitt hjem nær grensen til Tsjad og
skåret over strupen hennes.

Åpne Dører Norge
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Nigeria
I Nigeria (nr. 12, samme som wwl 2019)
sier The International Crisis Group at volden
fra Fulanimilitsen er seks ganger mer dødelig
enn volden fra Boko Haram. Dette fortsetter i
samme spor som året før, med stadige angrep i
nordlige og sentrale områder mot jordbrukere,
kirker og hele landsbyer. FNs høykommissær
for flyktninger melder at volden sprer seg fra
nordøst til nordvest og at midtbeltet huser en
rekke bevæpnede og kriminelle grupper som
hele tiden angriper lokalsamfunn – med drap,
voldtekter, plyndring, brenning og kidnapping mot løsepenger, inkludert jenter helt ned
i 10-årsalderen som resultat. Ofrene sier stadig
at de blir bedt om å «konvertere eller bli drept».
Denne volden mot overveiende kristne samfunn i Nigerias midtbelte finner i økende grad
sted i samfunn som trodde de var sikre, som i
Plateau State og enda lengre sør.
Kidnapping av jenter og kvinner
Radikal islamistisk ideologi har inspirert og infiltrert en rekke utbrytergrupper, som Islamic
State West Africa Province (iswap), som
brøt ut av Nigerias Boko Haram for å operere på tvers av fire land. De oppnår lokal støtte
ved å yte hjelp der hvor offentlige tjenester

svikter. Men iswap-soldater har også halshugget kristne hjelpearbeidere og sendt ut videoer
med trusler om å drepe enhver kristen de tar til
fange, som hevn for muslimer drept i tidligere
religiøse konflikter i Nigeria. De fortsetter også
å holde kvinner og jenter fanget. Blant disse er
Leah Sharibu (16), som ikke ble satt fri sammen
med sine 104 skolekamerater etter to års fangenskap fordi hun ikke ville frasi seg sin kristne
tro. Skjebnen til de 112 gjenværende Chibokjentene forblir også ukjent. Andre jenter som
ble kidnappet i 2019 ble torturert mens de var i
telefonkontakt med sine foreldre, i den hensikt
å presse fram en høyere løsesum.
Likevel; det er ikke bare militante grupper som kidnapper kristne kvinner og jenter.
Rapporter viser at kristne tenåringsstudenter
noen ganger blir kidnappet av noen fra sitt eget
lokalsamfunn, misbrukt fysisk, seksuelt og
psykisk, tvangskonvertert til islam og deretter
giftet bort til eldre muslimske menn, som på
denne måten unndrar seg straff.
Behandlingen nigerianske og andre vestafrikanske jenter blir utsatt for er ikke ulik den
koptiske kristne jenter får i Egypt (nr. 16,
samme som wwl 2019), hvor en eks-kidnapper nylig innrømmet at ‘[de] blir betalt for hver
koptiske jente de bringer inn’.

Sri Lanka

«Dere kom da jeg var knust, alene og
døden nær. Jeg fryktet å se barna mine dø

«I fjor skrev han et essay om

én etter én. Uten dere hadde sorgen, sulten

apostelen Paulus. Da skrev han at

og tørsten drept oss.»

han selv også ville følge Jesus, selv om

– Momina*

det kunne bety å miste livet .... og så i
påsken, kom bombeangrepet.»

«HUSK PÅ DEM SOM SITTER I FENGSEL, SOM
OM DERE VAR LENKET SAMMEN MED DEM, OG
HUSK PÅ DEM SOM BLIR MISHANDLET, SOM
OM DET GJALDT DERES EGEN KROPP»

Pastor Kumaran, far til tolv år gamle Malkiya,
som ble drept i påskeangrepene

Irak

– Hebreerbrevet 13,3

Colombia
«De fortalte meg på svært
brutalt vis at jeg og de andre
pastorene ikke lenger fikk lov å
be om fred i regionen vår. Om

«Det kristne samfunnet er traumatisert

de likevel fikk kjennskap til at

og spredt. Mange kristne, selv ledere har

vi avholdt bønnemøter, så ville

forlatt landet. Det blir aldri slik det var.

de drepe oss alle sammen.»

Vi må gi folket nytt håp og starte på nytt

Pastor Andrés Galeano, en av Åpne
Dørers partnere i Buenaventura

med dem som er igjen.»
– Shefa*, leder for Åpne Dørers

partnerorganisasjon i Irak
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HVORFOR ER WORLD WATCH LIST VIKTIG?
World Watch List er en rapport basert på et års undersøkelse og rapportering av forfølgelse av kristne. Listen
rangerer de 50 landene hvor det er farligst å leve ut sin tro. Men hvorfor er den så viktig?

1. Den viser oss hvor Gud arbeider

4. Den påvirker nordmenn og norske kristne

Åpne Dører sitt oppdrag handler ikke om å stoppe
forfølgelse av kristne. Da måtte vi be folk slutte å snakke
om Jesus. Der evangeliet blir forkynt, finnes også
forfølgelse. Vårt oppdrag er å styrke kirken slik at den kan
fortsette å dele Jesu budskap.

Åpne Dørers visjon er todelt:

2. Den er troverdig
I nesten 30 år har Åpne Dører lansert World Watch List.
Rapporten er revidert eksternt av The International
Institute for Religious Freedom, og er ansett som den mest
pålitelige rapporten innen sitt felt.

3. Den gir oss strategien
Forfølgelsesbildet i de ulike landene er i stadig endring.
World Watch List gir oss oversikt slik at vi til enhver tid
kan tilpasse oss behovet til den forfulgte kirke: nødhjelp,
traumebehandling, disippeltrening, mikrolån og
inntektsbringende arbeid, utdanning, barnehjem, bibler,
for å nevne noe.

vil styrke kristne som lever under forfølgelse,
• Vigjennom
blant annet å mobilisere nordmenn, kirker
og menigheter til å identifisere seg med sin globale
kristne familie.

støtte hjelper troende som bor på de mørkeste
• Din
stedene på jorden til å være lys i sine samfunn. Vi

ønsker at deres historier og vitnesbyrd skal bli
fortalt i kirker, bibelgrupper og hjem, slik at kristne
i Norge kan bli inspirert og få en mer frimodig tro.

5. Den påvirker deg.
World Watch List utfordrer oss til å ikke forsøke å unngå
forfølgelse. Vi oppmuntres til i lydighet frimodig leve ut
vår tro, og være bevisst at der evangeliet deles, vil det også
finnes forfølgelse.

«Ikke vær redd når forfølgelse kommer til deg. Det er en del av det å
være en kristen. Det er et privilegium å bli forfulgt.»
- Bahia (22), India

STØTT DIN FORFULGTE FAMILIE:
BE
GI
SKRIV
REIS
Send SMS
«BØNN» TIL 2160

og motta bønne-kalender/blad

VIPPS 506999
GI FAST
Send SMS
«GIFAST200» TIL 2160

INDIA:

NORD-KOREA:

«Vi vet at det er tusener av
kristne som ber – dine bønner
er en enorm velsignelse for oss.»
– Rahul

«Gjennom din støtte opplever
troende at Gud elsker dem og
gir dem alt de behøver. Det du
bidrar med er viktig for deres
overlevelse»
– Sang-Hwa

Se www.opendoors.no
for informasjon om
oppmuntringstjenesten

Se www.opendoors.no
for informasjon om
reisetjenesten

SENTRAL-ASIA:
«Jeg visste ikke at jeg hadde
en så stor familie! Det rører
meg at så mange har sendt
kort og ber for meg.»

NORD-AFRIKA:
«Det at dere besøker oss, er
et tegn på Guds kjærlighet
og omsorg»
– Amir

Fortsetter fra side 6:

2. MILITANT ISLAM I SØR- OG SØRØST-ASIA
I det sørlige Asia har islamistisk ekstremisme dukket opp på nye steder. Dette gjør
situasjonen utrygg for regionens mange
kristne minoriteter.
Påvirkningen av radikal islamistisk ideologi
har ikke bare spredt seg på tvers av Afrika sør
for Sahara, men har også dukket opp i form av
avskyelige og uventede hendelser som på Sri
Lanka (nr. 30, opp fra 46 in wwl 2019). Mer
enn 250 mennesker ble drept og mer enn 500
ble skadet i angrep mot katolske og protestantiske kirker samt hoteller i påsken 2019. 176 barn
mistet én eller begge av foreldrene på samme
dag. En liten, voldelig srilankisk gruppe med
kontakt med IS, ntj, var ansvarlig for angrepet.
Bombene gjorde at ‘sikkerhet’ ble et av de viktigste temaene i det nylig avholdte valget. På globalt
nivå var påskeangrepene et av de mest alvorlige

siden 9/11.
På Filippinene (ikke topp 50) ble 20 mennesker drept og mer enn 100 skadet da katedralen
i Jolo, en øy sør i landet, ble sprengt to ganger
av opprørere fra Abu Sayyaf, som har erklært
troskap til IS. En uke før angrepet, ble gruppen
ekskludert fra forhandlingene som ledet fram til
en folkeavstemming om større selvstyre i de muslimsk-dominerte sørlige områdene i Mindanao.
I Pakistan (nr. 5, samme som wwl 2019)
dominerer islam alle områder av livet. Radikale
islamistiske grupper, særlig Tehreek-e-Labbaik,
som ledet de store demonstrasjonene for å få
Asia Bibi drept, har stor innflytelse. Derfor kan
man ikke vente noen lettelse på kort sikt i landets
blasfemilover. Mer enn 20 kristne sitter i fengsel fordi de er anklaget eller funnet skyldige i
blasfemi.

3. ORGANISERTE KRIMINELLE I LATIN-AMERIKA
GJØR KRISTNE TIL MÅL
Når sivilsamfunnet går i oppløsning, blir kirken
den som må forsvare de svakes rettigheter. Og det
kan koste, når kriminelle

grupper vil ha det på sin måte.
Korrupsjonsskandaler rammet mange land
i Latin-Amerika i 2019. Mange steder har sosial
uro vært et resultat av mistillit til det politiske
lederskapet og tap av myndighetskontroll.
Dette er til fordel for organiserte kriminelle
grupper og milits, og øker sårbarheten til
kirken og dens ledere. Noen ledere har
blitt bortført, drept, mottatt drapstrusler, blitt presset for penger eller blitt
tvunget til å forlate sine hjemsteder,
slik som i Colombia (nr. 41, opp fra
47 i wwl 2019) og Mexico (nr.
52, ned fra 39 i wwl 2019).

– Eldos, mottok rundt 1000
brev fra kristne fra flere land.
Åpne Dører Norge
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4. FORFØLGELSE DIGITALISERES
Bruken av biometri og kunstig intelligens
er i ferd med å bli et kraftig redskap for
autoritære stater som ønsker å kontrollere
dissidenter og kristnes frihet til å leve ut
sin tro.
Det er i dag flere kristne i Kina (nr. 23, opp
fra 27 i wwl 2019) enn det er medlemmer
av Kinas kommunistparti. De oppleves som en
trussel for president Xi Jinpings regjering fordi de tilber en høyere makt enn ham og Partiet.
Det samme gjelder andre religiøse grupper. Et
estimat viser at mer enn én million uigurske
muslimer kan være internert i leire i Xinjiang,
hvor det finnes beviser på systematisk hjernevask og tvang.
Men å fengsle over 90 millioner kristne vil
være umulig; da er det lettere å overvåke dem.
Kina og andre autoritære stater, som allerede
legger alvorlige begrensninger på trosfriheten,
trapper opp bruken av biometrisk kontroll og
kunstig intelligens.
Formannen for den statskontrollerte Treselv-kirken (tspm, den statlig godkjente protestantiske kirken) anklaget i mars «anti-kinesiske krefter i vest» for å «influere Kinas sosiale
stabilitet og undergrave Kinas politiske makt
ved hjelp av kristendommen». På tross av slike
partivennlige kommentarer, så finnes det også
tspm-menigheter som opplever store problemer med styresmaktene.
De nye religionslovene i Kina, som nå har virket i snart to år, fortsetter sin påvirkning. Det
er strengt forbudt for barn under 18 år å være
med i kirkelige aktiviteter. Dette forbudet har
blitt implementert over hele landet, men praktiseres spesielt strengt i Henan, hvor andelen
kristne er blant de høyeste i landet, og også i
Gansu-provinsen.
Det faktum at kirkene er en del av Tre-selvbevegelsen beskytter dem verken mot å bli
trakassert eller stengt. Ikke bare må de fjerne
kors og underlegge seg en endeløs byråkratisk
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overstyring, men de må i økende grad installere
kameraer og ansiktsgjenkjennende teknologi. I
Xinjiang er det minst én tspm-kirke som stiller
gudstjenestedeltakerne i kø for ansiktskontroll
før gudstjenesten. Det har også blitt rapportert
om dette i den sentrale Hubei-provinsen.
Kina prøver ut sitt «sosiale belønningssystem» (scs), hvor myndighetene planlegger å
gradere alle innbyggere for å belønne godt
medborgerskap og straffe dårlig. I testkjøringsperioden har ett lokalsamfunn (Rongcheng i
Shandong-provinsen) rapportert om straff for
dem som «illegalt sprer kristendom». Med en
ny lov om obligatorisk ansiktsgjenkjenning for
å kjøpe telefon, og med internettbruk linket til
scs, vil kristne i økende grad finne det vanskelig å holde en lav profil.
I september utarbeidet myndighetene utkast
til nye retningslinjer for å slå ned på nettbasert
informasjon om religion. Nettbaserte ressurser er en hovedkilde for å støtte og oppmuntre
kristne, særlig i fjerntliggende områder. Å dele
religiøs informasjon på nettet vil bare være tillatt om de regionale religiøse myndighetene har
ustedt en lisens.
India
India (nr. 10, samme som wwl 2019) har
også arbeidet med biometrisk baserte systemer.
I den ultra-nasjonalistiske bjp-ledede regjeringens andre periode, har hindutva-idelogien,
som sier at for å være inder så må du være hindu, fortsatt å spres. bjps strategiske framgang
vises ikke bare i at Høyesterett nylig bestemte
at hindu-templet i Ayodhya skulle gjenoppbygges, men også i det gjentatte forslaget om å utvide forbudet mot «tvangskonvertering», som
nå gjelder i ni stater.
Denne måneden, i februar 2020, er den indiske regjeringen klar til å introdusere et nasjonalt ansiktsgjenkjenningssystem, som de sier
kun er for å lette politiets arbeid. Men teknologien har vist seg å være upresis når det gjelder
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å identifisere mørkhudede mennesker og mennesker fra etniske minoriteter. På den måten
risikerer man å institusjonalisere systematisk
diskriminering. I 2019 var det minst 447 bekreftede hendelser med vold og hatkriminalitet.
Samtidig blir ikke overgrep straffet, som følge

av passivitet eller medløperi fra politiet, og
dette gjør at kristne er bekymret for framtidige
angrep. I tillegg fortsetter massemediene med å
anklage kristne for å være ‘vestlige agenter’, og
utenlandsk finansering av indiske ikke-statlige
organisasjoner (ngoer) blir nøye overvåket.

5. STADIG FÆRRE KRISTNE I SYRIA OG IRAK
SOM FØLGE AV KONFLIKT OG USTABILITET
Irak har sett en reduksjon av den kristne
befolkningen på 87 % i løpet av en generasjon, og for Syria er også tallene svært alvorlige. Konflikt og ustabilitet gjør at trenden
fortsetter.
Nær ni år med borgerkrig i Syria (nr. 11, samme
som wwl 2019) og flere år med konflikt i Irak
(nr. 15, 13 i wwl 2019) forsetter å tære på
kristne samfunn.
Irak
I Irak, hvor det fantes 1,5 millioner kristne før
2003, er antallet nå rundt 202.000 – 87% reduksjon i løpet av én generasjon. Noen har
kommet tilbake for å gjenoppbygge hjemmene
sine, fortrinnsvis på Ninive-sletten, men tilbakevendingen kompliseres av usikkerhet når
det gjelder skolegang, helse og arbeid. Iranstøttet sjia-milits fortsetter også å trakassere
og true kristne.
Sommeren 2019 antok man at det bare fantes
50-75 fastboende kristne i Mosul, to år etter
at byen ble gjenerobret fra is. I tillegg kommer noen som reiser til og fra for å arbeide
eller studere. Den kaldeisk-katolske Patriarken,
Louis Sako, har advart mot at sjia-grupper igjen forsøker å oppnå et «demografisk skifte» på
Ninive-sletten.
Samtidig fører demonstrasjoner mot den
irakiske herskerelitens korrupsjon til en generell ustabilitet, og hindrer flyktninger i å
gjennomføre en mulig tilbakevending.

Syria
I Syria tegner det seg et mer komplekst bilde. Av
en befolkning på 2,2 millioner kristne før konflikten, regner man nå med at det bare er 744.000
tilbake. Mange av de unge har forlatt området.
Den maronittiske biskopen i Damaskus, Samir
Nassar, sier at generasjonsprofilen på kirken er
«aldrende – og med usikker status». Men i regjeringskontrollerte områder viser livet blant
ødeleggelsene et skinn av normalitet.
Likevel er det mangel på drivstoff, vann og
mat. Det er også mangelfulle muligheter når det
gjelder helsetjenester, utdanning og jobb. Den
syriske kristne befolkningen er i stor grad internflyktninger andre steder i Syria, eller flyktninger utenfor landet. Ifølge Catholic Charity
Aid to the Church in Need har gruppen av kristne
i Aleppo blitt redusert med 10 % bare det siste
året, slik at det nå er færre enn 30.000 igjen.
Av kristne flyktninger som velger å forbli i
Libanon og Jordan, er det mange menn som
ikke ønsker å returnere av frykt for å bli innkalt til militærtjeneste.
I tillegg har den tyrkiske invasjonen i NordøstSyria berørt 40.000 eller flere kristne i den
kurdisk-dominerte regionen direkte. De frykter at Tyrkias plan om repatriering av syriske
flyktninger også innebærer et demografisk
skifte i den hensikt å øke tilstedeværelsen av
arabiske sunni-muslimer på bekostning av kurdere og andre – som de kristne.

Åpne Dører Norge
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FORKYNNERE
BLI KJENT MED STABEN I ÅPNE DØRER
Staben i Åpne Dører er lokalisert på fem steder rundt i landet. Sammen med dere ønsker
vi å nå flest mulig med budskapet fra den forfulgte kirken. Vær gjerne med å be for oss
om hjelp til å gjøre den jobben Gud har kalt oss til, og nå stadig lenger ut.
OSLO

At det å følge Jesus betyr å stå
for sannheter som flertallet ikke
deler. Selv når det koster. Det er
et perspektiv vi i vesten trenger
desperat.

Jeg ønsker å dele de forfulgte
kristnes Jesus-vitnesbyrd med
andre.

Stig Magne Heitmann
Seniorkonsulent

Forkynner og informasjonskonsulent

Å ha et evighetsperspektiv på
arbeidet, gjør meg ekstra motivert.

Gud har ledet meg inn i dette arbeidet
gjennom mennesker jeg har møtt, som
har opplevd forfølgelse .

Vi trenger de forfulgtes vitnesbyrd
slik at vi kan våkne opp og leve i troen
på en levende frelser som er virksom
i dag.

STAVANGER

BERGEN

Marit Foss

Som Guds elskede barn, har vi
et særlig ansvar for våre brødre
og søstre. Gal. 6,10. Dette er
min motivasjon i arbeidet for
forfulgte søsken.

Vi har med en Gud som virker, er
nær, og er med gjennom alt! Våre
forfulgte søsken viser oss trosveien i
dette, og det er til stor inspirasjon for
oss kristne i Vesten.

Det gjorde stort inntrykk å treffe noen
av mine forfulgte trossøsken og se
hvordan de var i brann for Jesus. Det
smitter.

Forkynner og informasjonskonsulent

Morten Askeland

Informasjonsleder

Informasjonsrådgiver

Jeg har et ønske om at nye
generasjoner skal få bli kjent med og få
et engasjement for forfulgte kristne.

BERGEN

Endre Bjelland

Forkynner

Våre lidende brødre og søstre har
Gud lagt på våre hjerter!
Vi er sendebud i Kristi sted! Jesus,
her er jeg send meg!
AGDER
Forkynner

Christine Eidsheim

Takknemlig for å få være med i
arbeidet med å styrke de forfulgte –
og formidle deres vitnesbyrd.

Måten de forfulgte tilgir på gjør
at en forstår at Jesus lever sterkt
i deres liv, her er det mye for oss
å lære.
VESTLAND

Erna Søgaard Ultvedt

BERGEN

Forkynner

Charlotte Lauvland

Helge Hollerud

Trond Kjartan Michaelsen

Jeg har et ønske om å investere
kompetansen min i Guds rike og
hjelpe mine søsken i Kristus.

Vi trenger å dra lærdom fra de
forfulgte kristne inn i norsk
sammenheng.

Min tro og mitt hjerte har blitt helt
forandret i møte med våre forfulgte
trossøsken.

Regionleder Agder

KRISTIANSAND

Ole Petter Livden

FINNMARK

I møte med våre forfulgte trossøsken
er mitt hjerte fylt av ydmykhet og
takknemlighet for at jeg kan få være
deres «røst» og formidle deres liv.

Regionleder Rogaland, regionkoordinator

ØSTFOLD

Tor Jan Idsøe

STAVANGER

Lars Erik

Forkynner

Jeg har skjønt at forfulgte
kristne hjelper oss til å
holde fast på Jesus og nå
ut til flere.

Øystein Dahl

Regionleder Vestland

Administrasjons- og økonomileder

Grafisk designer

Det er et privilegium å dele de
forfulgtes vitnesbyrd og erfaring
om Guds trofasthet.

Presset mot kristne øker og jeg
ønsker å investere i noe som varer
evig.

Jeg er veldig takknemlig for at
jeg får lov til bruke mine talenter
til å tjene Guds lidende kropp
over hele verden.

KRISTIANSAND

AGDER

Anne-Lene Eriksen
Regionkontakt

BERGEN

Forfulgte kristnes liv berører hjertet!
Jesu bønn oppfylles: «Må de være ett,
slik du, Far er i meg og jeg i deg. Slik
skal også de være i oss».

ANSATT I MINDRE STILLINGER: Tommy V, IKT og Eva Rosa Knapskog, kontor/sentralbord (prosjekt)
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Jeg er imponert over hva våre
trosøsken er villige til å lide for sin
tro. Da ønsker jeg å velsigne dem
gjennom denne tjenesten. Og jeg
blir velsignet tilbake. Gud er god!

Knut Einar Vabø

Generalsekretær

OSLO

Regionkontakt

KRISTIANSAND

Linda Askeland

Markedsleder

Anne

Kontormedarbeider

Med sine liv, utfordrer våre forfulgte
søsken meg til å oppgi saker som har
verdi for meg.
BERGEN

TRØNDELAG

STAVANGER

Helge Åkernes

ÅLESUND

Regionkontakt

Ole Lilleheim

Olaug Lillian Bjørke

Regionleder Møre og Romsdal

BERGEN

Aud Amalie Agøy

Reidar

Reisekoordinator

ÅLESUND

Ole Petter Erlandsen

Faglig leder

OSLO
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MØTEKALENDER FEBRUAR:
30. jan

19.00

Bønnemøte på Kontoret i
Bergen

12. feb

19.00

Manglerud kirke

14. feb

19.00

Voie kirke

30. jan

19.30

Stranda bedehus

16. feb

19.00

Sandhåland bedehus

2. feb

11.00

Horneland indremisjon,
Stord

20. feb

20.00

Kristent Nettverk,
Grødem Randaberg

2. feb

11.00

Hånes Frikirke

21. feb

20.00

2. feb

11.00

ELIM Eikenosvåg,
Ålesund

Betania Knarvik Connect
ung

23. feb

11.00

Randesund Frikirke

23. feb

19.30

Fotland bedehus,
Rogaland

23. feb

11.00

Nain bedehus, Voss

23. feb

11.00

Godøy bedehus

25. feb

11.00

Formiddagstreff
Skarbøvik kirke, Ålesund

28. feb

19.30

Ungdomskveld,
Hjørungavåg bedehus

29. feb

18.00

Ungdomskveld, Ålesund
Vineyard, Spjelkavik.

4. feb

20.00

Misjonssalen
Myrabakken, Ålesund,
Bønnekveld for forfulgte

5. feb

19.30

Input Misjonssalen
Ålesund

5. feb

19.00

Reisekveld, Åpne Dører
Tangen 11, 4. etg 4608
Kristiansand

9. feb

11.00

Ålesund bedehus

09. feb

11.00

INN-kyrkja, Lye

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?
Dersom du ønsker besøk fra Åpne Dører, ta kontakt med oss. Det er viktig at vi som kirke i Norge
kjenner til våre søsken som betaler en høy pris for sin tro. Og i neste omgang at vi er til støtte for
dem. Samtidig utfordrer og styrker budskapet fra den forfulgte kirke oss. Ta kontakt direkte med
den enkelte forkynner, eller send mail til norway@od.org

Håndlaget opprop:

«Jeg ser deg»
Vil du lage en lapp?
Enten alene eller sammen med bibelgruppen, venner eller
familien?

Lappen skal være 30 x 30 cm
Sendes innen 25. februar
til Åpne Dører, postboks 44, 5822 Bergen.
For mer informasjon gå til
www.opendoors.no

