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Inledning

1 Inledning
Det finns ett antal grundläggande värden i ett demokratiskt samhälle, såsom alla människors lika värde. Ur detta följer att varje individ ska tillförsäkras vissa fri- och rättigheter,
bland annat rätten och friheten att tro på vad man vill. Denna rätt är absolut och får
inte inskränkas. Däremot finns det gränser för hur den religiösa övertygelsen kan ta sig
uttryck och manifesteras. Religiöst motiverad förföljelse kränker religionsfriheten vilket
inte är förenligt med ett demokratiskt samhälle.
Open Doors är en kristen internationell organisation som sedan 1955 arbetat för att
stötta och vara en röst för kristna som lider av förföljelse och diskriminering över hela
världen. Open Doors är politiskt oberoende och är inte bunden till något samfund eller
förening, utan arbetar ekumeniskt med alla kyrkofamiljer.
I Europaparlamentets årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati ”betonar
[Europaparlamentet] att kristna för närvarande är den religiösa grupp som utsätts för
flest trakasserier och hot i länder världen över, även i Europa, där kristna flyktingar rutinmässigt förföljs på grund av sin religion”.1 Frågan om religionsfrihet och situationen för
asylsökande personer med kristen tro, i synnerhet för dem som konverterat – dvs bytt
religion från en tro till en annan – har också lyfts flera gånger i Sverige, både i riksdagen
och i den offentliga debatten.2
År 2014 kom en rapport från Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) med
titeln "Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund". Där konstateras att det finns
ytterst få studier som ägnats åt kristofobi, medan det finns desto fler studier som fokuserat på antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Det finns därför stort behov av ytterligare studier om fientlighet och hatbrott mot kristna.3 Genom denna undersökning om
religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige vill Open Doors bidra till
att möta detta behov och ge ytterligare kunskap och underlag om situationen för kristna asylsökande och nyanlända i Sverige. Med undersökningens resultat som grund vill
Open Doors också lyfta några viktiga aspekter och ge förslag på förbättrande åtgärder,
så att det grundlagsstadgade skyddet för religionsfriheten som tillförsäkras varje individ
ska kunna realiseras.

1
2

3

4

Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015, § 146.
Eriksson, motion i riksdagen, Utvisning av kristna konvertiter; Pethrus, motion i riksdagen, Hot mot kristna på asyl-boenden;
Mårtensson, SvD, Kristna flyktingar hotas på asylboenden; Lagerwall, DN, Kristna flyktingar flyttade från asylboende efter hot
av islamister; Kino, SvD, När konflikterna följer med; Kino, SvD, De flyr från samma förföljelse i Sverige; Kino, SvD, Låt inte kristna
asylsökande fara illa i Sverige.
Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund, s. 28.
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2 Resultatet i korthet

Undersökningen rör religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige och
bygger på en enkät som besvarades och samlades in mellan den 22 februari och 3 maj
2017. Det är 123 enkäter som ligger till grund för undersökningens resultat. Samtliga
deltagare har utsatts för religiöst motiverad förföljelse i Sverige.
75 % av deltagarna i undersökningen var män. De allra flesta var under 50 år, med störst
andel drabbade i åldersspannet 20–39 år (sammanlagt 79 personer, 64 %).
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Resultatet i korthet

Nedan följer en kortare redogörelse för undersökningens resultat. För en mer utförlig
redogörelse och analys av resultatet se kapitel 5.

Sammanlagt var 85 % av deltagarna från Iran, Afghanistan och Syrien, se figuren ovan.
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77 % av deltagarna i undersökningen hade konverterat från en annan religion till kristen tro.
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Mer än hälften av samtliga deltagare i undersökningen (53%) har angett att de har
drabbats av våldshandlingar minst en gång, på grund av sin kristna tro. Nästan hälften
av samtliga deltagare (45 %) i undersökningen har angett att de har blivit dödshotade
minst en gång och 6 % att de har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin kristna
tro, se de lila staplarna i figuren ovan. Nästan alla, 95 % av samtliga deltagare, har angett
att de utsatts för någon annan typ av negativ händelse som kan kopplas till personens
kristna tro. Detta har deltagarna kryssat i som annan händelse i enkäten, vilket de sedan
fått utveckla och beskriva i ett fritextfält. Dessa svar har analyserats och kodats för att
få fram vilka typer av händelser som är vanligt förekommande, se de gula staplarna i
figuren. En och samma person kan ha angett flera olika typer av händelser.
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De allra flesta som deltog i undersökningen (96 %) har erfarit hot, våld och trakasserier
från andra flyktingar eller immigranter. Nästan var fjärde person (23 %) har utsatts för
någon typ av religiöst motiverad förföljelse av översättare/tolkar och var femte person
(20 %) har erfarit detsamma av andra parter, se de lila staplarna i figuren ovan. Figuren
visar också antalet händelser utifrån vem som har utfört förföljelsen, dvs summan av de
händelser som flyktingarna rapporterat i enkäten, se de gula staplarna.
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Vem utförde handlingarna?

120

Vidare kan konstateras att hot, våld och trakasserier mot kristna flyktingar förekommer
över hela Sverige, i alla län. Majoriteten av dessa händelser har inträffat på eller i anslutning till något av Migrationsverkets boenden (81 %). 24 % av deltagarna har drabbats i
eller i anslutning till det egna boendet och 39 % har angett att de utsatts för hot, våld
och påtryckningar på annan plats.
Det kan konstateras att polisanmälningsfrekvensen är mycket låg. I denna undersökning har de 123 deltagarna sammanlagt dokumenterat minst 512 händelser. Av de
123 deltagarna är det 33 personer som har anmält minst en av dessa händelser till
polisen. Totalt är det dock endast 10 % av det totala antalet dokumenterade händelser
(49 av 512) som har polisanmälts.
Slutligen finns det goda skäl att anta att det finns ett stort mörkertal, med betydligt fler
personer som drabbats av förföljelse i Sverige på grund av sin kristna tro.
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3 Bakgrund
3.1 Asylsökande i Europa
Under 2015 ökade antalet människor på flykt markant. EU:s medlemsländer tog tillsammans emot nästan 1,3 miljoner asylansökningar, mer än dubbelt så många jämfört med
år 2014 (563 000 asylansökningar). Denna ökning berodde till stor del på att många
flydde från krig och konflikter i Syrien, Afghanistan och Irak. Även 2016 var antalet asylsökande högt, med strax över 1,2 miljoner människor som ansökte om asyl för första
gången inom EU.4
Sverige var ett av de länder inom EU där flest människor ansökt om asyl under 2015,
totalt 156 110 personer. I förhållande till befolkningsmängden var Sverige det land som
tog emot näst flest människor per capita i hela Europa under 2015, närmare bestämt
16 016 personer per 1 miljon invånare.5 Man hade dock sett en ökning av antalet asylsökande redan några år tidigare. Under hösten 2012 tog Migrationsverkets egna boendeplatser slut och man tvingades hänvisa människor till så kallade tillfälliga asylboenden
drivna av privata aktörer.6 Från och med årsskiftet 2015–2016 avtog antalet asylsökande
igen. Under 2016 var det 22 330 som ansökte om asyl i Sverige, en minskning med
84 % jämfört med år 2015.7 Se figuren nedan, som visar antalet asylsökande i Sverige
från 2010 fram till april 2017.8
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Eurostat newsrelease 46/2017.
Endast Ungern hade fler, 17 699 asylsökande per 1 miljon invånare. Näst efter Sverige var Österrike med 9 970 asylansökande
per 1 miljon invånare (Eurostat newsrelease 44/2016).
Migrationsverkets årsredovisning 2012, s. 44 ff.
Eurostat newsrelease 46/2017.
Migrationsverkets statistik, Asylsökande.
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Som ett led i det ökade antalet asylsökande i Europa gjorde Open Doors Tyskland en
kartläggning under 2016 där de undersökte religiöst motiverad förföljelse av kristna
flyktingar på tyska asylboenden. De tog då fram en enkät tillsammans med Open Doors
forskarlag, World Watch Unit.
Open Doors Tyskland hade en första insamlingsperiod mellan den 15 februari och den
15 april, där de fick in 231 ifyllda enkäter. Resultaten sammanställdes i en rapport9 som
släpptes den 9 maj i samband med en presskonferens.10 Insamlingen av enkäterna fortsatte sedan ännu en period, mellan maj och september, där ytterligare 512 svar kom
in. Man publicerade ytterligare en rapport, baserad på samtliga 743 enkätsvar.11 Denna
visade att religiöst motiverade trakasserier och attacker mot kristna flyktingar förekom
på asylboenden över hela landet. Samtidigt konstaterade man att det högst troligt
fanns ett stort mörkertal och att de enkätsvar man fått bara motsvarade toppen av ett
isberg.12

Bakgrund

3.2 Undersökning av Open Doors Tyskland

Sverige har också tagit emot många asylsökande, inte minst under de senaste åren. I
samband med detta har vi nåtts av allt fler rapporter om hot, våld och trakasserier mot
kristna flyktingar här i Sverige. Eftersom Open Doors arbetar med förföljelse mot kristna
över hela världen har vi sett ett behov av att göra en undersökning liknande den tyska
även här i landet.
Den tyska undersökningen rörde kristna flyktingars situation på tyska asylboenden.
Den svenska undersökningen skiljer sig något från den tyska på så vis att den svenska
undersökningens målgrupp är bredare; undersökningen omfattar både asylsökande
och nyanlända personer, dvs även personer som fått uppehållstillstånd, oavsett boendesituation. Undersökningen har avgränsats till att omfatta dem som kommit till Sverige från den 1 juli 2012 och framåt. Frågorna i enkäten är baserade på den tyska enkäten
men har anpassats till svenska förhållanden.13

3.3 Hatbrott
Varje år sammanställer Brottsförebyggande rådet (BRÅ) statistik över hatbrott i Sverige.
Hatbrott är inget specifikt brott i juridisk mening utan en aspekt av motivet bakom
brottet. Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor
på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella
läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta registreras inte på något
särskilt sätt vid polisanmälan, vilket också gör att det är svårt att få en helt korrekt bild av
dess omfattning. Den statistik som BRÅ har tagit fram utgörs dels av polisanmälningar
där BRÅ gjort en bedömning att brottet innehåller möjliga hatbrottsmotiv, dels av självrapporterad utsatthet för hatbrott.14
9
10
11
12
13
14

Open Doors Germany, Religiously motivated attacks on Christian refugees in Germany.
Open Doors Germany, Mangelnder Schutz religiöser Minderheiten in Deutschland, Pressekonferenz in Berlin.
Open Doors Germany, Lack of protection for religious minorities in Germany.
Open Doors Germany, Lack of protection for religious minorities in Germany, s. 5.
Se svenska enkäten, bilaga 1, och tyska enkäten på engelska, bilaga 2.
BRÅ, Hatbrott 2015.
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En av de kategorier som BRÅ kartlägger är hatbrott med kristofobiska motiv. Detta definieras på följande sätt:
"Brott som begås på grund av rädsla för, fientlighet eller hat mot kristendom
och kristna som aktiverar en reaktion mot kristendomen, kristen egendom,
dess institutioner eller den eller dem som är, eller uppfattas vara, kristna eller
representanter för kristna."15
Hatbrott med kristofobiska motiv omfattar således en bredare grupp, i vilken asylsökande och nyanlända ingår.
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BRÅ:s statistik visar att antalet polisanmälda hatbrott med kristofobiska motiv ökar. Detta kan ha flera skäl. Det kan både handla om en faktisk ökning av antalet begångna
brott. Det kan också bero på att allt fler gör polisanmälan eller att polisen på senare tid
uppmärksammat denna typ av hatbrott i inkomna anmälningar i större utsträckning.16
Oavsett vad ökningen beror på tyder detta på att brott med kristofobiska motiv förekommer i en inte obetydlig utsträckning.

15
16

10

BRÅ, Hatbrott 2015, s. 93.
BRÅ, Hatbrott 2015, s. 93.
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3.4.1 Flykting
Begreppet flykting har en specifik juridisk betydelse och är en av grunderna för uppehållstillstånd. Det används dock i dagligt tal för att benämna personer som tvingats fly
från sina hemländer. I denna undersökning används begreppet flykting i denna bredare
bemärkelse, då det blivit ett vedertaget begrepp i både samhället och politiken. Med
flykting avses alltså här människor som kommit till Sverige efter att ha flytt från sitt hemland. Här inkluderas både asylsökande och nyanlända. Dessa begrepp – asylsökande
och nyanlända – används också synonymt med begreppet flykting i denna rapport.
3.4.2 Förföljelse
Det finns ingen universellt accepterad definition av begreppet förföljelse. Utifrån 1951
års konvention angående flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen) kan man
dock dra slutsatsen att hot mot liv eller frihet på grund av religion, politisk uppfattning,
etnicitet m.m. alltid utgör förföljelse. Även andra allvarliga kränkningar mot mänskliga
rättigheter skulle kunna utgöra förföljelse.17 Skyddsgrundsdirektivets nionde artikel förtydligar förföljelsebegreppet i Genèvekonventionen och stadgar att förföljelsen måste
utgöras av handlingar som är tillräckligt allvarliga till sin natur eller som på grund av sin
upprepning innebär en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna.18

Bakgrund

3.4 Begrepp och definitioner

Även om detta inte utgör en generell juridisk definition så kan det konstateras att ribban satts mycket högt för vad som menas med förföljelse i den internationella rätten.
Det finns också goda skäl för detta. Att sänka ribban och vidga definitionen skulle kunna leda till oerhörda utmaningar för världens stater att ge människor internationellt
skydd med förföljelse som grund.
Baksidan med detta är dock att andra dimensioner av förföljelse riskeras att underskattas. I många länder utsätts kristna och andra minoritetsgrupper för konstant press på
många områden i livet. Open Doors har som mål att undersöka, dokumentera, analysera och rapportera all typ av förföljelse, även dessa dimensioner.
Open Doors har därför en bredare definition av förföljelse, som innefattar all typ av
fientlighet som är eller upplevs vara grundad i individens kristna tro. Detta kan bland
annat innebära fientliga attityder, ord eller handlingar. Det är en bred definition som inkluderar hela skalan av fientlighet och som utgår från den drabbades egna upplevelse.
Begreppet är alltså inte begränsat enbart till mycket svåra former av lidande. Förföljelsen kan också vara kopplad till kulturella eller samhälleliga normer som växt fram under
lång tid och som på ett eller annat sätt leder till att människor med en viss religiös
övertygelse blir systematiskt exkluderade.
Det är också denna bredare definition som ligger till grund för förföljelsebegreppet i
den här undersökningen.

17
18

UNHCR:s handbok, § 51; Se även Artikel 33 i Genèvekonventionen.
Artikel 9.1a i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.
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4 Undersökningen
4.1 Undersökningens målgrupp
Undersökningens målgrupp utgörs av människor som uppfyller följande tre kriterier:
l Människor som flytt till Sverige och kommit hit den 1 juli 2012 eller senare.
l Människor som är kristna (antingen redan när de kom hit eller har blivit det under
sin vistelse här).
l Människor som har utsatts för religiöst motiverad förföljelse i Sverige på grund
av sin kristna tro.
Undersökningen omfattar människor som flytt till Sverige inom en viss tidsperiod (från
1 juli 2012 och framåt). Anledningen till att vi valde just mitten av 2012 som startdatum
var på grund av att antalet asylsökande ökade under hösten 2012 i jämförelse med
tidigare år. Ökningen gjorde att Migrationsverket blev tvunget att utöka sina ordinarie
boendeplatser med tillfälliga boenden, på t.ex. hotell, vandrarhem eller i stugbyar.19
Antalet asylsökande fortsatte sedan att öka fram till hösten 2015 då Sverige tog emot
fler människor än någonsin tidigare under ett och samma år.20 Genom att rikta oss till
människor som kommit från och med mitten av 2012 har vi också avgränsat undersökningen till att omfatta aktuella händelser som inträffat inom en femårsperiod, under
de drabbades första vistelseår i Sverige. Detta är en fas då Migrationsverket och andra
myndigheter och samhällsaktörer har extra mycket kontakt med asylsökande och nyanlända.
Vi har också valt att avgränsa undersökningen till att endast omfatta dem som faktiskt
utsatts för religiöst motiverad förföljelse här i Sverige. Hur många individer som är drabbade i förhållande till det totala antalet kristna flyktingar i Sverige har inte varit möjligt
att besvara inom ramen för denna undersökning.

4.2 Enkäten
Undersökningen bygger på en enkät bestående av 17 frågor.21
Den första delen av enkäten innehåller frågor om den drabbade (namn/alias, ålder, kön,
födelseort, religiös bakgrund, vistelsetid i Sverige, bostadsort, asylstatus).
Den andra delen handlar om själva förföljelsen. Den består av tre frågeställningar som
är uppbyggda på samma sätt och som innehåller samma frågor. Skillnaden mellan dem
är att de utgår från olika förövare, alltså vem som har utfört handlingarna (andra flyktingar/immigranter; översättare/tolkar; andra parter, t.ex. handläggare, poliser, volontärer m.m.). Frågorna handlar om vilken typ av religiöst motiverad förföljelse individen
har drabbats av (dödshot; sexuella övergrepp; våldshandlingar; annan händelse, t.ex.
hot, förolämpningar, utfrysning, feltolkningar m.m.), var dessa handlingar ägt rum (på/
vid migrationsverkets boenden; i/vid det egna boendet; på annan plats, t.ex. offentlig

19
20
21

12

Migrationsverkets årsredovisning 2012, s. 44 ff.
Migrationsverket, Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015.
Se bilaga 1.
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Den tredje delen av enkäten innehåller frågor som rör polisanmälan och åtgärder. Frågorna handlar om huruvida polisen och migrationsverket agerat och vidtagit åtgärder
för att skydda den drabbade då polisanmälan skett; varför vissa händelser inte polisanmälts; vilka åtgärder den drabbade själv skulle föreslå som på ett bättre sätt skulle
skydda kristna flyktingar mot religiöst motiverad förföljelse i Sverige samt om och när
personen i fråga fått beslut om uppehållstillstånd. Slutligen finns det möjlighet att ge
övriga kommentarer.

4.3 Undersökningens genomförande
4.3.1 Tre faser
Undersökningen har genomförts i tre faser under våren 2017. Under den förberedande
fasen (jan-feb) har vi arbetat med att utforma undersökningen och fått den översatt till
arabiska, farsi och tigrinska.
Den 22 februari gick vi över till en insamlingsfas, då undersökningen påbörjades. Datainsamlingen pågick sedan fram till den 3 maj. Under denna fas har vi kontaktat församlingar och enskilda personer runt om i hela Sverige samt annonserat i kristen press för
att hitta kontaktpersoner. Många har också tagit kontakt med oss efter att ha läst om
undersökningen i Open Doors tidning eller sett våra församlingsutskick.

Undersökningen

plats, affär, busstation) och när det skett (tidpunkt eller tidsperiod). Slutligen frågas om
dessa händelser har anmälts till polisen.

I den tredje fasen (maj-juni) har vi arbetat med att sammanställa och analysera enkäterna.
4.3.2 Metod
Det finns två aspekter som varit av särskild vikt vid genomförandet av undersökningen.
Det ena är den drabbades konfidentialitet. Det andra är trovärdigheten i undersökningen och dess resultat.
4.3.2.1 Enkäten
Vi har valt att ha en enkät som grund för undersökningen, vilket innebär att alla som
deltagit i undersökningen har fått samma frågor. På så sätt underlättas sammanställningen av resultatet.
Det har krävts lösenord med inloggning via Open Doors webbsida för att få åtkomst till
enkäten. Enkäten har funnits att fylla i direkt online på svenska och engelska, eller som
en PDF att skriva ut och fylla i för hand på svenska, engelska, arabiska, farsi och tigrinska.
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4.3.2.2 Kontaktpersoner
Kontakten med de drabbade har skett genom så kallade kontaktpersoner. Dessa har
varit personer runt om i Sverige som haft etablerade relationer med asylsökande och
nyanlända och som känt till konkreta fall av religiöst motiverad förföljelse. I första hand
har vi fått kontakt med dessa personer genom kristna församlingar. Vi har haft personlig
kontakt med samtliga kontaktpersoner innan de fått inloggningsuppgifter och på så
sätt fått tillgång till enkäten genom vår plattform online. Allt för att säkerställa trovärdigheten i de svar vi fått in.
4.3.2.3 Hantering av färdigifyllda enkäter
Med hänsyn till att enkäterna innehåller personuppgifter och annan känslig information har det varit viktigt för oss att värna om säkerheten i hanteringen av enkäter.
Enkäter som fyllts i online har skickats in direkt via vår onlineplattform. I de fall man
skrivit ut enkäten och fyllt i den för hand har vi uppmuntrat kontaktpersonen att antingen scanna in enkäten och skicka den till Open Doors via e-post eller via post med
rekommenderat brev.
Färdigifyllda enkäter som kommit till Open Doors i pappersform har förvarats inlåsta.
Alla pappersenkäter har matats in i onlineplattformen.
Enkäterna publiceras inte i sin helhet och enstaka enkätsvar återges alltid avpersonifierade.
4.3.2.4 Översättning
Enkäten finns på svenska, engelska, arabiska, farsi och tigrinska.
De enkäter som besvarats på arabiska, farsi och tigrinska har översatts till svenska eller
engelska. Om kontaktpersonen själv har kunnat det aktuella språket har hon eller han
översatt direkt och fyllt i svaren på svenska eller engelska i enkäten online. I de fall
kontaktpersonen inte kunnat det aktuella språket, har vi haft särskilda översättare som
hjälpt oss med översättningen. Dessa har varit personer med en kristen tro som Open
Doors antingen känner sedan tidigare eller som har fått goda rekommendationer och
vitsord.
Översättarna har skrivit under två avtal där det ena behandlar tillvägagångssättet och
arbetets genomförande och det andra behandlar hantering av sekretessbelagda personuppgifter.
Översättaren har fått tillgång till den ifyllda enkäten via en databas. Översättaren har
sedan översatt svaren till svenska eller engelska direkt i onlineenkäten.
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4.3.2.5 Sammanställning och analys
De ifyllda enkäterna har exporterats från onlineplattformen till ett kodat Excel-dokument som utvecklades i samband med den tyska enkäten och som vi har anpassat till
den svenska undersökningen. Alla svar med fri text har kodats manuellt. Kodningen har
sedan kontrollerats för att säkerställa att den varit korrekt.

Undersökningen

Som ett led i att säkerställa kvaliteten på undersökningen har vi tagit ett stickprov från
varje översättare för att förvissa oss om att översättningen håller god kvalitet och stämmer överens med originalet. Om vi hade upptäckt fel eller innehållsmässiga skillnader
i översättningen, skulle vi ha kontrollerat fler översättningar från den specifika översättaren, för att se om det hade varit fråga om ett enstaka misstag eller ett genomgående
mönster. Alla stickprov har hållit en god kvalitet och vi har därför inte behövt kontrollera
några ytterligare översättningar.
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5 Resultat och analys
Totalt har det kommit in 137 enkäter. Dock har 14 enkäter rensats bort på grund av att
de fallit utanför målgruppen, dvs att den drabbade kommit till Sverige före 1 juli 2012
eller på grund av att de rapporterade händelserna antingen inträffat i ett annat land
eller för att de på ett uppenbart sätt inte kunnat kopplas till personens kristna tro. Totalt
är det därför 123 enkäter som ligger till grund för resultatet.

5.1 Deltagarna
Tre fjärdedelar av de drabbade som deltog i undersökningen var män (92 personer,
75 %) medan en fjärdedel var kvinnor (30 personer, 24 %). En person har valt att inte
uppge kön. Vid en jämförelse med könsfördelningen av samtliga asylsökande i Sverige
under tidsperioden mellan 2012 och 2016 – där 60-70% av de asylsökande var män och
resten kvinnor22 – kan det konstateras att kvinnor och män tycks utsättas för religiöst
motiverade förföljelse i ungefär samma utsträckning.
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Det kan också konstateras att de flesta deltagare varit under 50 år, med störst andel
drabbade i åldersspannet 20-39 år (sammanlagt 79 personer, 64 %).23

22
23

16

Migrationsverkets statistik, Asylsökande till Sverige under 2000-2016.
Jfr med Migrationsverkets statistik, där det fanns en tyngdpunkt på asylsökande mellan 13-34 år under 2015 och mellan
18-34 år under 2016. (Migrationsverkets statistik, Inkomna ansökningar om asyl, 2015; Migrationsver-kets statistik, Inkomna
ansökningar om asyl, 2016).
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De flesta som deltog i undersökningen kom från Iran (42 personer, 34 %), Afghanistan
(36 personer, 29 %) och Syrien (26 personer, 21 %). Sex personer kom från Irak (5 %),
fyra personer kom från Pakistan (3 %) och 4 personer kom från Somalia (3 %). En person
kom från Egypten, en från Saudiarabien, en från Sudan och en person från palestinska
territorier (tillsammans 3 % i kategorin andra länder).
Vid en jämförelse med statistik från Migrationsverket har det under de senaste åren
kommit flest asylsökande från Syrien, Irak och Afghanistan, i angiven ordning. Iran ligger först på åttonde plats utifrån de asylsökandes medborgarskap.24 I den tyska undersökningen var den största andelen deltagare också från Iran (40 %), precis som i
den svenska.25 Vad detta beror på är det dock svårt att dra några säkra slutsatser om
inom ramen för denna undersökning. Det skulle kunna bero på kulturella faktorer, att
människor med olika nationaliteter är olika mycket benägna att dela med sig av sin
berättelse och delta i en undersökning liknande denna. Det skulle också kunna vara en
faktisk skillnad i utsatthet.

24
25
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Medborgarskap

Migrationsverkets statistik, Asylsökande till Sverige under 2000-2016.
Open Doors Germany, Lack of protection for religious minorities in Germany, s. 23.
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Vidare kan det konstateras att konvertiter, dvs personer som bytt religiös tillhörighet, är
en extra utsatt grupp. Mer än tre fjärdedelar (77 %) av samtliga deltagare i undersökningen har konverterat till kristen tro. Av dessa har 48 personer (39 %) konverterat i Sverige, 37 personer (30 %) har konverterat i hemlandet och 10 personer (8 %)
har konverterat i ett annat land. Med
hänsyn till att deltagarna i undersök”Det började när vi bodde på asylboningen kommit från länder där den
endet i xx, för det var då jag blev krisstora majoriteten av befolkningen
ten. Jag blev dödshotad, mobbad, de
följer islam, finns det skäl att anta att
svor och skrek åt mig och var otrevde allra flesta av dessa konvertiter har
liga. De ansvariga gjorde ingenting.
konverterat från islam till kristen tro.
Istället flyttade de på mig från det
boendet till ett annat boende. Där
blev det ännu värre och otrevligare.”
Nästan alla deltagare i undersökningen som kommit från Iran, har konverterat till kristen tro (41 av 42 personer). Samma sak med de deltagande
från Afghanistan (35 av 36 personer har konverterat) och Irak (5 av 6 har konverterat).
Däremot ser det annorlunda ut för dem som kommit från Syrien, där endast 5 av 26
personer var konvertiter.
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Händelsernas karaktär och frekvens

Mer än hälften av samtliga deltagare i undersökningen har drabbats av våldshandlingar minst en gång, på grund av sin kristna tro (65 personer, 53 %). Nästan hälften av
samtliga deltagare i undersökningen har blivit dödshotade minst en gång (55 personer,
45 %) och 6 % (7 personer) har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin kristna
tro, se de lila staplarna i figuren nedan. Nästan alla, 95 % av samtliga deltagare
(117 personer), har angett att de utsatts för någon annan typ av negativ händelse som
kan kopplas till personens kristna tro. Detta har deltagarna kryssat i som annan händelse i enkäten, vilket de sedan fått utveckla och beskriva i ett fritextfält. Dessa svar har
analyserats och kodats för att få fram vilka typer av händelser som är vanligt förekommande, se de gula staplarna i figuren.
Observera att en och samma person kan ha drabbats av flera olika typer av händelser,
utförda av såväl andra flyktingar eller immigranter som översättare/tolkar och andra
parter.
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De vanligaste kategorierna som deltagarna har angett som annan händelse är påtryckningar (42 personer), utfrysning (30 personer), förolämpning (28 personer), förakt
(27 personer) och hot (26 personer). I
kategorin påtryckningar ingår psykis”En gång sa de att min dotter inte får
ka trakasserier och störningsmoment
äta i matsalen utan sjal om hon vill
som t.ex. högljudda böneutrop/mubehålla huvudet. En annan gång sa
sik på natten, förbud att vistas vid
de att min son inte får ha kors så att
allmänna utrymmen på asylboendet,
det syns, om han vill behålla hälsan.”
sopor placerade framför dörren samt
annan upplevd mobbning.
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Utfrysning är när den drabbade blivit utestängd ur gemenskapen. Det kan vara t.ex.
aktiva avståndstaganden och att de andra på boendet inte velat äta/prata med den
drabbade, ofta efter att det blivit känt att personen konverterat. I förolämpning ingår
fula och kränkande kommentarer,
skällsord osv. Många skriver att andra på asylboendet svurit och skrikit
fula saker om och till dem. Kategorin
”Det var ett gäng på några stycken
förakt innefattar nedvärderande och
som gjorde livet svårt för mig på olika
föraktfulla attityder och förhållningssätt, på grund av min tro. På natten
sätt samt avståndstaganden från enkunde de väcka hela familjen genom
staka personer, som vid flera tillfällen
att banka på vår dörr, ställa högtalare
rapporteras ha uppkommit i samutanför dörren och spela hög musik,
band med att människor fått känneeller allmänt vara högljudda utanför
dom om personens kristna bekänrummet. När vi hade tvättid kunde de
nelse. Med hot menas andra typer av
stänga av maskinen och slänga ut vår
hot än dödshot. Dessa kan vara både
tvätt. De ropade också "kafir" efter
verbala och skriftliga. Ifrågasättanoss (arabiska för typ "avfälling").”
de av tron (14 personer) innefattar
provocerande diskussioner om islam
kontra kristen tro, återkommande förhör om den kristna bekännelsen och ifrågasättanden om varför man går till kyrkan etc.
12 personer ingår i kategorin feltolkning, personer som har angett att de blivit feltolkade på grund av deras kristna tro hos Migrationsverket, på andra myndigheter, i skolan
eller hos läkaren etc.
Vissa upplever sig ha blivit ofördelaktigt behandlade av ansvariga på grund av att de
varit kristna (8 personer). Någon berättar t.ex. att det inte funnits någon mat på asylboendet under ramadan. När personen har frågat efter mat har personalen svarat att ”Vi
går efter muslimernas regler och det finns ingen mat”. 8 personer upplever sig inte bli
tagna på allvar när det gäller tron och att ansvariga inte agerar när det sker incidenter.
7 personer ingår i kategorin press att konvertera till islam, dvs att de utsatts för försök
till påtvingad konvertering tillbaka till islam. 7 personer har också utsatts för fysiska
trakasserier som innefattar sådana fysiska angrepp som inte kategoriserats som våldshandlingar, som t.ex. att bli knuffad eller spottad på. Vissa (6 personer) har fått sin tro
uthängd antingen på asylboendet eller på internet på ett sätt som förvärrat situationen
för den enskilde. 4 personer upplever övervakning/spioneri och anger bland annat att
muslimer har kommit till kyrkan för att kontrollera och sedan rapportera till andra. Lika
många, 4 personer, har drabbats av förstörd eller stulen egendom efter att personer
på asylboendet fått veta att de är kristna. 3 personer anger att de utsatts för falska
anklagelser gällande stöld eller anklagelser om att de har förföljt muslimer, även detta
kopplat till deras konvertering och kristna tro.
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6

Minst två händelser

En isolerad händelse

117

I enkäten har den drabbade fått fylla i hur många gånger en viss typ av händelse har inträffat (aldrig, en gång eller flera gånger) utifrån tre olika kategorier av utförande (andra
flyktingar eller immigranter, översättare/tolkar eller andra parter). Figuren ovan visar
att 95 % (117 personer) av samtliga deltagare har dokumenterat minst två händelser.
Bara 5 % (6 personer) av deltagarna har utsatts för en enda isolerad händelse.

Resultat och analys

Händelsefrekvens

I begreppet förföljelse ligger att det är fråga om systematisk och återkommande negativ behandling. Undersökningens resultat gällande händelsernas karaktär och frekvens
tyder på att det generellt sett inte rör sig om engångsföreteelser, utan att de flesta
av undersökningens deltagare återkommande har blivit utsatta för flera olika typer av
händelser – våldshandlingar, dödshot eller sexuella övergrepp i kombination med andra händelser.
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5.3 Förövarna
De allra flesta som deltagit i undersökningen (118 personer, 96 %) har erfarit hot, våld
och trakasserier från andra flyktingar eller immigranter. Nästan var fjärde person
(28 personer, 23 %) har utsatts för
någon typ av religiöst motiverad förföljelse av översättare/tolkar och var
”När den muslimska personalen jobfemte person (25 personer, 20 %) har
bade själva på boendet (utan annan
erfarit detsamma av andra parter, se
personal) tittade de konstigt på mig,
de lila staplarna i figuren nedan. Kabehandlade mig orättvist, spred
tegorin andra parter innefattar persoosanning, gjorde mig till åtlöje och
nal på asylboende (8 personer) och
frös ut mig. De hade ett ombytligt
handläggare på myndigheter, främst
och oförutsägbart beteende. Ibland
Migrationsverket (8 personer), men
uppträdde de vänligt mot mig och
också lärare, kommunanställd, adibland var de elaka. Detta spred sig
vokat, polis, restaurangpersonal och
till hela personalgruppen. Även chekollega.
fen på boendet var en av dem som
mobbade mig.”

Vem utförde handlingarna?
118
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Figuren ovan visar också antalet händelser utifrån vem som har utfört förföljelsen, dvs
summan av de händelser som flyktingarna rapporterat i enkäten, se de gula staplarna. Den drabbade har fått fylla i hur många gånger en viss typ av händelse har inträffat (aldrig, en gång eller flera gånger). När personen angett att en händelse inträffat
flera gånger har vi registrerat detta som två gånger. Totalt har deltagarna rapporterat
512 händelser, men med hänsyn till att flera gånger räknats som två gånger finns det
skäl att anta att de drabbade utsatts för fler händelser än vad resultatet visar.
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5.4 Plats
De flesta personer som deltagit i undersökningen har rapporterat att händelserna inträffat på eller i anslutning till något av Migrationsverkets boenden (99 personer, 81 %).
Här ingår både Migrationsverkets egna boenden och boenden som drivs av privata
aktörer på uppdrag av Migrationsverket. 29 personer (24 %) har drabbats i eller i anslutning till det egna boendet (inte i Migrationsverkets regi). Slutligen har 48 personer
(39 %) angett att de utsatts för hot, våld och påtryckningar på annan plats.

Var händelserna inträffat
På / vid Migrationsverkets boende							99
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Utifrån detta kan konstateras att förföljelsen sker på många olika platser men att majoriteten av alla rapporterade händelser har inträffat på eller i anslutning till något av
Migrationsverkets boenden. Att den religiösa förföljelsen tycks vara som störst där kan
bero på flera faktorer. Dels att man placeras tillsammans med människor som har en
annan kultur än en själv och som man inte annars hade valt att bo tillsammans med.
Många får också bo tätt tillsammans, vilket naturligtvis också kan leda till konflikt. De
berättelser som kommit Open Doors till del genom enkäterna vittnar dock tydligt om
att de rapporterade händelserna varit kopplade till personens kristna bekännelse. Flera personer berättar också att många muslimer på boendet har ändrat sitt beteende
radikalt gentemot den drabbade i samband med att de fått kännedom om personens
konvertering från islam till kristen tro.
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Resultatet pekar på att religiöst motiverad förföljelse som utförs av andra flyktingar eller
immigranter förekommer mer frekvent och innefattar olika typer av händelser i större
utsträckning, jämfört med handlingar som utförs av översättare/tolkar eller andra parter.26

Detta kan jämföras med om 118 personer (se kategorin andra flyktingar eller immigranter) hade kryssat att de utsatts för
endast en typ av händelse flera gånger. Då hade resultatet blivit 236 rapporterade händelser.
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5.5 Nationell spridning
Tabellen nedan visar antalet inkomna enkäter (totalt 123 stycken) samt antalet kontaktpersoner (221 personer) fördelade på Sveriges län. Det kan konstateras att diskriminering, hot och våld på grund av kristen tro inte bara sker i avgränsade områden utan att
det förekommer runt om i hela landet.
Kontaktpersoner är de personer som har fått inloggningsuppgifter och tillgång till enkäten. De har haft etablerade relationer till asylsökande och nyanlända som rent faktiskt
drabbats av hot, våld eller trakasserier på grund av sin kristna tro. Även fördelningen av
kontaktpersoner i Sveriges län ger därför en indikation på att kristna flyktingar drabbas
i hela landet.

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Kontaktpersoner Inskickade enkäter
3
7
1
5
3
12
6
7
14
17
5
6
1
5
2
1
7
4
13
1
9
22
35
15
5
18
10
5
1
12
16
4
12
11
14
3
2
2
6
8
14
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Kontaktpersonerna i undersökningen har sin tillhörighet i Equmeniakyrkan, Evangelisk
Luthersk Mission-Bibeltrogna Vänner, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), Evangeliska Frikyrkan (EFK), Frälsningsarmén, Missionsprovinsen, Ortodoxa kyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, Svenska kyrkan och Trosrörelsen samt i vissa fristående
församlingar. Utöver dessa har vi också haft kontakt med representanter och medlemmar från Adventistsamfundet, Katolska kyrkan och Vineyard.

5.6 Polisanmälan
De 123 personer som har deltagit i undersökningen har sammanlagt rapporterat minst
512 händelser. Det är 33 personer som har anmält minst en av dessa händelser till polisen. Totalt är det dock endast 10 % (49) av det totala antalet rapporterade händelser
som har polisanmälts.
Denna relativt låga anmälningsfrekvens kan jämföras med att 55 personer har blivit
dödshotade, 7 personer har utsatts för sexuella övergrepp och 65 personer har utsatts
för våldshandlingar – handlingar som i de flesta fall är kriminaliserade enligt svensk
lag.28 Dessutom har 95 % av deltagarna rapporterat att de utsatts för någon annan
händelse, som kan vara allt från psykiska trakasserier till hot. Alla dessa handlingar är
inte av sådan art att de skulle anses brottsliga. Det kan dock inte uteslutas att vissa av
dem skulle kunna vara det.

Resultat och analys

Att det finns variationer mellan länen kan ha flera orsaker. Dels är vissa län mer befolkade
än andra, som t.ex. Västra Götalands län, som är det näst mest befolkade länet i Sverige.
Å andra sidan är Stockholms län det mest befolkade länet i landet och där har det både
varit ett lägre antal kontaktpersoner och inkomna enkäter. Det som har påverkat desto
mer tycks därför vara fördelningen av asylsökande och nyanlända i Sverige och framför
allt kontaktpersonernas nätverk och deras möjlighet att lägga tid på undersökningen.27

Utifrån detta kan det konstateras att det begås betydligt fler brott mot kristna flyktingar
och nyanlända än vad som anmäls till polisen och därmed syns i brottsstatistiken.

27
28

Se avsnitt 5.8 angående de skillnader som finns mellan antalet kontaktpersoner och antalet inskickade enkäter.
Eftersom de drabbade inte har specificerat dödshoten, de sexuella övergreppen eller våldshandlingarna närmare kan det inte
sägas med säkerhet att alla dessa rapporterade händelser skulle anses vara straffbara enligt svensk lag.

25

Resultat och analys

Open Doors Sverige

26

Anledningar till varför händelsen inte anmäldes
De ansvariga agerar inte								
Rädsla									
Bristande kunskap					
11
Ville inte bråka					
8
Jag förlät dem / Bad för dem			
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Ville inte orsaka problem			
6
Kontaktade andra parter			
6
Kan inte göra något åt det			
4
Rykte om försvårad asylprocess		
3
Inga bevis				 3
Språksvårigheter			
2
Uppmanades att inte anmäla
2
Annat					
5
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66 personer har angett anledningar
till varför de valt att inte anmäla de
händelser som de utsatts för. Av dem
har 23 personer skrivit att det inte
”De slog mig och dagen efter anmälhjälper att anmäla, då de ansvariga
de jag det till polisen, men de gjorde
ändå inte agerar eller gör något åt
ingenting. Andra gången de slog mig
det. 18 personer har inte anmält på
anmälde jag inte, för att jag visste att
grund av rädsla för att situationen
polisen inte gör något åt det. Samska förvärras, medan 11 personer har
tidigt - om muslimerna visste att vi
angett att de inte kunnat reglerna elanmälde dem, så skulle situationen
ler vetat vad som gäller och hur man
bli svårare för oss.”
anmäler. 8 personer har svarat att de
underlåtit att anmäla på grund av att
de inte velat bråka. Istället har de velat göra allt de kunnat för att bevara freden. 7 personer har angett att de hellre valt att
förlåta och be för förövarna. 6 av deltagarna har svarat att de inte velat orsaka problem
eller förstöra möjligheterna för dem som har hotat, trakasserat och misshandlat dem
att få stanna i Sverige. Lika många, 6 personer, har istället valt att kontakta andra parter,
som t.ex. Migrationsverket, advokat osv. 4 personer har angett att det bara gäller att
acceptera, det går inte att göra något åt den här typen av händelser. Vissa, 3 personer,
har inte anmält på grund av att de inte velat bli del av ett polisärende, då detta ryktats
försvåra asylprocessen. 3 personer har sagt att de inte anmält eftersom de inte haft
några bevis. 2 personer har sagt att det berott på språksvårigheter och 2 personer har
angett att andra uppmanat dem att inte anmäla, utan att det varit bättre att förlåta. I
kategorin annat, 5 personer, ingår bland annat svar som varit kopplade till en specifik
situation, t.ex. att personen i fråga levt gömd och därför inte velat anmäla.
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5.7 Skyddsåtgärder
De drabbade har själva fått ge förslag på åtgärder som på ett bättre sätt skulle skydda
dem själva och andra kristna personer mot religiöst motiverade angrepp i Sverige. Totalt har 98 personer (80 %) svarat på frågan. Observera att en person kan ha gett flera
åtgärdsförslag.

Föreslagna skyddsåtgärder
Separera kristna och muslimer							
Information om lagar,							 22
rättigheter och friheter
Ta kristnas situation på större allvar					
19
Starkare gemenskap och stöd				
14
från församlingar
Ändra lagar och system och införa				
13
starkare åtgärder
Större kontroll och säkerhet på boenden			
11
Låta faktorer som religion och radikalism			
10
påverka asylprocessen
Be och lita på Gud				
9
Upplysa politiker / ansvariga / media		
Hålla tron för sig själv				
Anställa kristna eller icke-muslimska		
tolkar och handläggare
Möjlighet att anmäla händelser till		
någon annan än polisen
Annat						
					
0

Det vanligaste svaret, som cirka en
tredjedel av personerna har angett
(31 personer), är önskemål om skilda
boenden för kristna och muslimer.
Detta kan antas hänga ihop med att
de allra flesta incidenterna inträffat på
asylboenden. Flera (22 personer) har
också efterfrågat mer utbildning och
information till asylsökande om Sveriges
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Det kan konstateras att flera anser att polisen eller andra ansvariga inte agerar och att
det dessutom finns en rädsla att hela situationen ska förvärras om man anmäler det
som inträffat. Med bakgrund av detta är det inte särskilt förvånande att så pass få religiöst motiverade brott mot kristna flyktingar anmäls till polisen.

7
6
3
2
7
5

10

15

20

25

30

35

”Sverige är ett demokratiskt land där
man får tro på vad man vill. Värna om
den rätten. Lär alla som kommer hit
att det är fritt att tro vad man vill och
att man ska bli respekterad för det.”
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lagar, om demokrati, allas lika värde, religionsfrihet och om hur det svenska samhället
fungerar. Nästan lika många, 19 personer, har svarat att politiker, polisen och Migrationsverket behöver ta kristna flyktingars utsatta situation på större allvar. 14 personer
har efterfrågat en närmare gemenskap med kristna och ett större stöd från kristna församlingar. För många är kyrkan viktig för att slippa känna sig ensam och utelämnad.
Några av dem som svarat har också sagt att kristna församlingar varit de enda som erbjudit skydd mot förföljelsen i Sverige. Vissa (13 personer) har efterfrågat hårdare lagar
och system med tydligare åtgärder för dem som inte respekterar religionsfriheten.
11 personer har efterfrågat större kontroll och säkerhet på boenden i form av säkerhetsvakter, mer personal och tätare närvaro av poliser och handläggare från Migrationsverket. 9 personer har svarat att samhället inte kunnat erbjuda dem något skydd, utan
att deras enda utväg varit att be och lita på Gud. Vissa (7 personer) menar att politiker,
tjänstemän och andra ansvariga behöver upplysas om vad kristna utsätts för. Det behöver också uppmärksammas i media så att allmänheten får kännedom om de kristnas situation. 6 personer har svarat att det bästa skyddet är att hålla sin kristna tro för sig själv.
En mindre grupp om 3 personer har efterfrågat icke-muslimska tolkar och handläggare.
2 personer har velat se en möjlighet att kunna anmäla händelser till någon annan instans än till polisen. Den sista kategorin, med annat (7 personer) innefattar främst kommentarer som inte inneburit några konkreta förslag om utökat skydd. Någon av dessa
har konstaterat att det inte finns något att göra utan att det bara handlar om att hålla ut.

5.8 Mörkertal
Utöver de enkäter Open Doors fått in är det rimligt att anta att det finns ett stort mörkertal, med betydligt fler personer som drabbats av förföljelse i Sverige på grund av sin
kristna tro.
Dels har vi fått berättat för oss om flera situationer där kristna flyktingar råkat illa ut på
asylboenden i sådan utsträckning att de till slut varit tvungna att flytta, ofta till helt
andra delar av Sverige. Därmed har också många av de etablerade relationerna mellan
potentiella kontaktpersoner och de drabbade brutits och man har haft svårt att upprätthålla kontakten.
Likaså har vi haft kontaktpersoner som inte fyllt i enkäten tillsammans med den drabbade på grund av att personen i fråga kommit till Sverige före 1 juli 2012 och därmed inte
omfattats av undersökningens målgrupp. Vi har också fått in 14 ifyllda enkäter som inte
tagits med i resultatet av samma anledning, att de fallit utanför målgruppen.
Vidare har vi haft flera kontaktpersoner som fått tillgång till enkäten men där den drabbade sedan inte velat svara på enkäten av rädsla för att deras identitet ska röjas.
Slutligen så har vi varit i kontakt med flera kontaktpersoner som sagt att de har kontakter med drabbade flyktingar och att de gärna skulle vilja hjälpa oss genom att fylla
i enkäten tillsammans med dem, men att det i slutändan inte funnits någon möjlighet
till det på grund av tidsbrist.
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6 Jämförelse med den tyska rapporten

Resultaten i de båda undersökningarna liknar i stor utsträckning varandra. Till exempel
återkommer samma mönster gällande vilka typer av händelser som de drabbade utsätts för, se figuren nedan.

Antal drabbade utifrån händelsens natur, i procent
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I den tyska undersökningen utgick man från tre kategorier för att utreda vem det var
som utförde dessa handlingar, nämligen andra flyktingar, vakter på asylboenden och
andra parter (i vilket det ingick tolkar). I den svenska undersökningen har vi också haft
tre kategorier, andra flyktingar eller immigranter, översättare/tolkar och andra parter.
Eftersom kategorierna skiljer sig något åt mellan de olika undersökningarna så ingår
både vakter på asylboenden och översättare/tolkar i kategorin andra parter i figuren
nedan. Även här ser vi att resultaten från den svenska och den tyska undersökningen
liknar varandra.

Vem som utförde handlingarna, i procent
Andra flyktingar
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Jämförelse med den tyska rapporten

Den tyska undersökningen genomfördes i två faser och de fick totalt in 743 enkäter,
231 enkäter under första fasen och 512 enkäter under fas två. Open Doors Sverige har
fått in 123 enkäter som stämmer med undersökningens målgrupp och som därför ligger till grund för undersökningens resultat. Under perioden 2012–2016 har Tyskland
tagit emot drygt fyra gånger fler asylsökande än Sverige, vilket gör att antalet inkomna
enkäter också kan sättas i relation till totala antalet asylsökande i vartdera landet.29

Det var 370 545 som ansökte om asyl i Sverige mellan 2012-2016, jämfört med 1 628 500 asylsökande i Tyskland under samma
period, (Eurostat, Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex).

29
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Att en mängd flyktingar i såväl Sverige som Tyskland kan vittna om att de utsatts för
religiöst motiverat förföljelse pekar på att det är ett generellt problem som förekommer
på flera platser och som bör tas på största allvar.
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7 Open Doors slutsatser och åtgärdsförslag

Snabbare vägar till trygghetsboende
Nästan en tredjedel av alla som svarade på frågan om vilka skyddsåtgärder man skulle
vilja se sa att de önskade separata asylboenden för kristna och muslimer. Resultatet
visar också att de flesta händelser inträffar på eller i anslutning till Migrationsverkets
boenden. Vi ser dock att det är problematiskt, och inte heller önskvärt, att dela upp
människor efter religion i ett demokratiskt samhälle. Däremot vill Open Doors se ökade
möjligheter och snabbare vägar till trygghetsboenden för kristna individer och familjer
som utsatts för religiöst motiverad förföljelse på grund av sin tro. De drabbades säkerhet och trygghet måste stå i fokus.

Behov av information till myndigheter
Utifrån enkätsvaren finns en bristande kunskap hos myndigheter om religionens betydelse och konsekvenser för många flyktingar. Open Doors anser därför att det finns ett
behov av fördjupad kunskap hos tjänstemän om vad kristen tro är, vad det innebär att
konvertera och vilka konsekvenser det kan föra med sig, både vid ett eventuellt återvändande till hemlandet, men också här i Sverige.

Behov av information till asylsökande och nyanlända
Många av de drabbade efterfrågar mer information om vad som gäller i Sverige med
lagar, rättigheter och friheter, både för sin egen del men också för dem som förföljer.
Open Doors anser därför att det finns ytterligare behov av denna typ av information i
ett tidigt stadium av asylprocessen. Det inbegriper information och kunskap om vilka
rättigheter man har i form av bl.a. religionsfrihet och yttrandefrihet, vad dessa rättigheter innebär i praktiken samt information om hur man anmäler händelser till polisen.

Slutsatser och åtgärdsförslag

Med utgångspunkt i alla människors lika värde och de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna som tillförsäkras varje individ, ser Open Doors att det finns ett behov
av följande åtgärder för att skydda asylsökande och nyanlända mot religiöst motiverad
förföljelse här i Sverige:

Möjliggöra anonym rapportering
Kombinationen av att många av de svarande upplever att polisen inte agerar då man
anmäler, tillsammans med att det finns en stor rädsla att situationen riskerar att förvärras, gör det oerhört svårt att uppmuntra den drabbade att rapportera händelser
med religiösa motiv till polisen. Detta kan också leda till att officiell statistik riskerar att
bli missvisande och att händelser med religiösa motiv inte tycks förekomma i någon
nämnvärd utsträckning. Open Doors anser därför att det finns ett behov av möjligheten att rapportera religiöst motiverade händelser anonymt.

31

Slutsatser och åtgärdsförslag

Open Doors Sverige

32

Behov av ytterligare undersökningar
Vi har undersökt religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar här i Sverige och
har fått viss kunskap om hur situationen ser ut för dem. Utifrån undersökningens resultat anser Open Doors att det finns ett stort behov av att fortsätta undersöka olika
dimensioner av religiöst motiverad förföljelse i Sverige och brott mot religionsfriheten.
Vi ser särskilt att det behövs ytterligare undersökningar kring konvertiters situation och
utsatthet.

Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige | En enkätundersökning under våren 2017

8 Avslutande kommentarer

När det gäller kristna flyktingars situation här i Sverige förekommer uppfattningen att
konflikt och trakasserier lika gärna kan vara kopplade till kultur och därmed inte behöver ha sin grund i religiös tillhörighet. Open Doors långa erfarenhet av arbete med förföljda kristna över hela världen pekar på att religion och kultur ofta är sammantvinnade.
I många länder är det svårt, och kanske inte ens relevant, att göra en skillnad mellan
kultur och religion, på det sätt som vi vanligen gör i Sverige. Den som konverterar från
islam till kristen tro byter inte bara tro från en Gud till en annan, utan bryter också med
samhällsnormer, lagar30 och kulturella uttryck. Att bli kristen får därför många gånger
konsekvensen att individen hamnar utanför ett helt system. Många av deltagarna i undersökningen skriver också i enkäterna att de i samband med trakasserier, hot och våld
får höra att de är otrogna och förrädare. Även om det finns kulturella element i den
religiösa förföljelsen innebär det inte att denna förföljelse blir mindre allvarlig. Utifrån
den drabbades perspektiv och dennes upplevelse - vilket är utgångspunkten i denna
undersökning - så ser personen denna förföljelse som religiöst motiverad.

Open Doors vill inte bidra till ökad religionsfobi
Open Doors är väl medvetna om att frågor som handlar om förföljelse på grund av den
kristna övertygelsen är känsliga och att en rapport som denna kan komma att utnyttjas
för att öka en allmän misstro mot religiös tillhörighet och ge näring åt främlingsfientliga
strömningar och islamofobi. Open Doors är en organisation som betonar alla människors lika värde och rätten till religionsfrihet och vår avsikt med denna undersökning
är just detta – att värna om religionsfriheten. Det är grundläggande i den kristna tron,
och för Open Doors, att Gud älskar alla människor oavsett tro eller religion och att alla
människor ska bemötas med respekt och kärlek.

30
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Kultur kontra religion?

I vissa länder strider det mot nationell lag att byta religion. Andra gånger bryter en konvertering mot religiösa lagar som inom
vissa grupper kan vara lika verkningsfulla som de nationella lagarna.
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Undersökning om religiöst motiverad

förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige

Bilagor

Bilaga 1: Open Doors Sveriges enkät

Kära bröder och systrar i Kristus,

Vi på Open Doors får flera rapporter om svårigheter och trakasserier som du och många
andra kristna flyktingar drabbas av här i Sverige på grund av er kristna tro. Vi kan inte
låta detta fortgå utan att reagera, så därför vill vi hjälpa till genom att lyfta era
berättelser till politiker och beslutsfattare i vårt land. Vi vill dokumentera så många
berättelser som möjligt om påtryckningar, trakasserier, våld och hot. Detta kommer
sedan att analyseras och sammanställas i en rapport. Vårt mål med undersökningen är
att ge underlag för att kunna bidra till ett utökat skydd för kristna flyktingar som lider av
förföljelse i Sverige.
Här behöver vi din hjälp. Du har fått den här enkäten för att du själv upplevt förföljelse i
Sverige på grund av din kristna tro. Vi är väldigt tacksamma över att du vill vara med
och bidra till detta arbete genom att fylla i enkäten.

Viktigt: Dina personuppgifter är endast för internt bruk och kommer inte att publiceras
eller ges vidare till tredje part! Ifyllda enkäter förvaras internt och kommer inte att
publiceras i sin helhet eller hållas tillgängliga för allmänheten. Dina svar hanteras
anonymt vid publicering.

Kontaktpersonen som du fyller i enkäten tillsammans med kommer att skicka in den till
Open Doors (antingen online eller via post). Om du känner till fler kristna flyktingar som
också utsatts för påtryckningar eller trakasserier på grund av sin kristna tro så skulle vi
uppskatta om du ville hjälpa oss att komma i kontakt med dem. Om så är fallet, prata
först med den berörda personen så att hon/han kan ge sitt medgivande. Prata sedan
med den kontaktperson som hjälpt dig med enkäten.
Tack för att du vill hjälpa till i detta viktiga arbete!
Gud välsigne dig!

Peter Paulsson
Open Doors Sverige
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Org.nr: 802439-9845

T: 076-209 30 89, 019-31 05 00
E: flykting@od.org

Om Open Doors
Open Doors är en kristen internationell
missionsorganisation som sedan 1955 arbetar
i ”tjänst för världens förföljda kristna”. Vi
arbetar i över 60 länder, där vi stöttar och
stärker kristna som diskrimineras och förföljs
på grund av sin kristna tro. Vi arbetar med
distribution av biblar och kristen litteratur,
träning och stöd för kristna ledare, utvecklingsbistånd samt förbön, personliga besök och
rättshjälp till de förföljda. I den ”fria” världen
arbetar Open Doors med opinionsbildning
gentemot allmänheten samt med att uppmuntra till bön, stöd och engagemang för
världens förföljda kristna.

39

Bilagor

Open Doors Sverige

Page 2 of 9

Information om kontaktpersonen
Personuppgifter som anges i enkäten är endast för internt bruk och kommer inte
publiceras eller vidarebefordras till tredje part!
Fylls i av kontaktpersonen:

40

Förnamn:

__________________________________

Efternamn:

__________________________________

Församling:

__________________________________

Ort:

__________________________________

Telefonnummer:

__________________________________

Mailadress:

__________________________________
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Frågor till dig som drabbats av förföljelse
Personuppgifter som anges i enkäten är endast för internt bruk och kommer inte
publiceras eller vidarebefordras till tredje part!
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1. När kom du till Sverige? (månad och år): _______________________________________
2. Namn (Namnet kommer inte att publiceras! Om det behövs, använd ett alias):
__________________________________________________________________________________
3. Ålder (födelsedatum, om känt; yyyy-mm-dd): _________________________________
4. Kön:

a. man

b. kvinna
5. Födelseort (land): _______________________
6. Har du konverterat till kristen tro från en annan religion?
a. Ja

b. Nej
7. Var kom du till tro?
a. I Sverige

b. I ditt hemland

c. I ett annat land
8. Var bor du nu? (ort och län)
______________________________________________________________
9. Nuvarande status:
a. Söker asyl

b. Har fått beslut om uppehållstillstånd eller utvisning
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10.

Vilken typ av religiöst motiverad förföljelse har du utsatts för av

andra flyktingar eller immigranter i Sverige?
Aldrig

En

gång

Flera

gånger

(Markera)

Var?

Var?

migrationsverkets

egna

På/vid

boenden (t.ex.

asylboende,

I/vid det
boendet

migrationsverkets

plats (t.ex.

offentlig
plats,
affär,

busstation)
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dödshot

☐

☐

Sexuella

☐

☐

☐

Våldshandlingar

☐

☐

☐

☐

övergrepp

På annan

☐

☐

lägenheter)
☐

Var?

Annan händelse
(t.ex. hot,

förolämpningar,
utfrysning
m.m.)

Beskriv vad det är för ”annan händelse” som du blivit utsatt för:

10.1. Datum/tidsperiod för alla angivna händelser och ort:

(t.ex. 2014-06-21, Stockholm; februari-maj 2016, Örebro)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10.2. Hur många (och vilka) händelser anmäldes till polisen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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11.

Vilken typ av religiöst motiverad förföljelse har du utsatts för av

översättare/tolkar i Sverige?
Aldrig

En

gång

(Markera)

Flera

gånger

Var?

Var?

Var?

migrationsverkets

egna

plats (t.ex.

På/vid

boenden (t.ex.
asylboende,

I/vid det
boendet

migrationsverkets
Dödshot

☐

☐

☐

Sexuella

☐

☐

☐

Våldshandlingar

☐

☐

☐

☐

övergrepp

lägenheter)
☐

På annan

Bilagor
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offentlig

plats, affär,
busstation)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Annan händelse
(t.ex. hot,

förolämpningar,
feltolkningar
m.m.)

Beskriv vad det är för ”annan händelse” som du blivit utsatt för:

11.1. Datum/tidsperiod för alla angivna händelser och ort:

(t.ex. 2014-06-21, Stockholm; februari-maj 2016, Örebro)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11.2. Hur många (och vilka) händelser anmäldes till polisen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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12.

Vilken typ av religiöst motiverad förföljelse har du utsatts för av

andra parter (t.ex. handläggare, poliser, volontärer mm.) i Sverige?

(Markera)

Vem utförde förföljelsen?
__________________________________________________________________________
Aldrig

En

gång

Flera

gånger

Var?

Var?

Var?

migrationsverkets

egna

plats (t.ex.

På/vid

boenden (t.ex.
asylboende,

I/vid det
boendet

plats,

☐

busstation)
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dödshot

☐

☐

☐

Sexuella

☐

☐

☐

Våldshandlingar

☐

☐

☐

☐

övergrepp

offentlig
affär,

migrationsverkets
lägenheter)
☐

På annan

Annan händelse
(t.ex. hot,

förolämpningar,
utfrysning
m.m.)

Beskriv vad det är för ”annan händelse” som du blivit utsatt för:

12.1. Datum/tidsperiod för alla angivna händelser och ort:

(t.ex. 2014-06-21, Stockholm; februari-maj 2016, Örebro)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12.2. Hur många (och vilka) händelser anmäldes till polisen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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13. Om du polisanmält det som inträffat: Agerade polisen eller Migrationsverket och
vidtog åtgärder för att skydda dig från fortsatt förföljelse?

Polisen

Aldrig
☐

Ibland
☐

Varje gång
☐

Migrationsverket

☐

☐

☐

Bilagor
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Ange polisanmälningens ärendenummer för den/de anmälda
händelsen/händelserna (om känt):

__________________________________________________________________________________
14. Om du inte polisanmält det som inträffat: Anledningar till varför
händelsen/händelserna inte polisanmäldes:
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15. Vad skulle du föreslå för åtgärder som på ett bättre sätt skulle skydda dig som
kristen mot religiöst motiverade angrepp i Sverige?

16. Om du har uppehållstillstånd: När fick du ditt beslut om uppehållstillstånd?
(Månad och år):

__________________________________________________________________________________
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17. Ytterligare kommentarer (valfritt):

Tack för din hjälp! Gud välsigne dig!
Härmed samtycker jag till att
uppgifterna under rubriken
”Information om kontaktpersonen”
får behandlas för det ändamål
och på det sätt som anges i
inledningen. Jag intygar att jag
inte medvetet påverkat eller
förvrängt den drabbades svar när
jag hjälpt honom/henne att fylla i
enkäten.

_____________________________
Kontaktpersonens underskrift

Härmed samtycker jag till att
uppgifterna under rubriken
”Frågor till dig som drabbats av
förföljelse” får behandlas för det
ändamål och på det sätt som
anges i inledningen. Jag intygar
att jag fyllt i denna enkät
sanningsenligt.

_____________________________

Den drabbades underskrift
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Survey on religiously motivated violence
against Christians in German refugee housing
Dear Brothers and Sisters in Christ,
We have heard of the difficult situation which you and numerous other Christian refugees
are facing in the refugee housing in many parts of Germany. We would like to help by
making known to the public incidents or threats (caused by other refugees) that you and
others have experienced. We aim to persuade politicians to guarantee effective protection
for Christian refugees in Germany.
This is why we need your help. We have been working on a study for several month now,
which is intended to reflect the actual situation for Christians in refugee accommodation.
You have received this questionnaire because you yourself have experienced persecution in
Germany. We would like to document as many incidents and threats as possible, in order
to present concrete and representative information to the persons of responsibility in
Germany. Please support this endeavour by filling out the enclosed questionnaire.

Important: Your personal data is intended for internal use only and will not be published
or provided to any third party! The description of your experiences will be kept anonymous
for publication.
Please return the completed questionnaire to the pastor or contact person from whom you
received it. Should you know of other Christian refugees who are also being pressurized
and attacked because of their faith, then we would greatly appreciate it, if you could help
us get in contact with them.. Please speak first to the person(s) concerned and after
gaining their consent, consult the pastor or contact person from whom you originally
received the questionnaire..
Thank you for your help. God bless you.
Yours in Christ,
Markus Rode
About Open Doors
Open Doors is an inter-denominational Christian ministry serving persecuted Christians.
We have been active for more than 60 years and are currently working in over 60 countries
supporting and strengthening Christians who are being discriminated and persecuted for
their faith. We help by distributing bibles and Christian literature, by training pastors and
church workers, by providing courses on trauma-care, by supporting prisoners and their
families as well as families of Christians that have been killed for their faith, by setting up
social-economic-development projects and emergency relief. In the “free” world, Open
Doors provides information to the public through publications and meetings about the
persecution of Christians and raises support and prayer for them.
One of our main activities at present is the support of Christians in Syria and Iraq. 125,000
persons are receiving supplies through Open Doors partners each month.
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Contact Information
Needs to be filled out by the contact person of the refugee in germany
First name:

_______________________

Name:

_______________________

Church:

_______________________

City:

_______________________

Tel. number:

_______________________

E-Mail

_______________________

Bilagor
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Questions for refugees
Personal data collected with this questionnaire will be used purely for internal
purposes and will not be published or transferred to third parties!

1. Contact to person responsible since (year): ______

2. Name (The name will not be published! If needed please note down an alias):
___________________________________________________________________________
3. Age (date of birth if known):

_______________________

4. Gender:
a. male
b. female
5. Place of birth (Country/City): _______________________
6. Did you convert to Christianity from another faith?
a. yes
b. no
7. Where did you find faith?
a. in Germany
b. in your home country
c. in another country
8. Where do you live currently? (name of shelter/city/federal state)
___________________________________________________________________________

Signature of contact person

Signature of refugee
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9. Is it your first German refugee housing?
a. yes
b. no
10.Which types of religiously motivated violence have you experienced at the hands
of fellow refugees in Germany? (please mark)
never

Death threats
Sexual assault
Violent assault
Other
persecution

once

several
times

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

In current
residence?
(if not,
note below
10.2.)
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Reported at
least once
(internal
administration)

Reported
at least
once
(police)

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

Remarks about „other persecution“:

10.1. Date of incident or time-period of incidents occurring:
___________________________________________________________________________
10.2. Refugee housing in which the incidents took place
(name of housing/city/federal state):
___________________________________________________________________________

Signature of contact person
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Signature of refugee
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11.Which types of religiously motivated violence did you experience by guards in
Germany? (please mark)
never

Death threats
Sexual assault
Violent assault
Other
persecution

once

several
times

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

In current
residence?
(if not,
note below
11.2.)
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Reported at
least once
(internal
administration)

Reported
at least
once
(police)

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐
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Remarks about „Other persecution“:

11.1. Date of incident or time-period of incidents occurring:
___________________________________________________________________________
11.2. Refugee housing in which the incidents took place
(name of housing/city/federal state):
___________________________________________________________________________

Signature of contact person

Signature of refugee
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12.Which types of religiously motivated violence did you experience at the hands
of other (not yet mentioned) parties in Germany? (please mark)
Who was persecuting? _____________________
never

Death threats
Sexual assault
Violent assault
Other
persecution

once

several
times

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

In current
residence?
(if not,
note below
12.2.)
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Reported at
least once
(internal
administration)

Reported
at least
once
(police)

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

Remarks about “other persecution“:

12.1. Date of incident or time-period of incidents occurring:
___________________________________________________________________________
12.2. Refugee housing in which the incidents took place
(name of housing/city/federal state):
___________________________________________________________________________
13.If incident were reported, did the refugee housing’s internal administration or
police act on it and take measures to protect you against further assaults?
Internal
administration
police

never

sometimes

each time

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Official police report number concerning the incident/incidents (if known):
___________________________________________________________________________

Signature of contact person
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Signature of refugee
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14.Reasons why incident/incidents were not reported:

15.What ways do you suggest could help protect you better as a Christian against
religiously motivated assaults in refugee housing?

Signature of contact person

Signature of refugee
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16.Other remarks (optional):

Thank you for your help and may God bless you!

Signature of contact person
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Signature of refugee

Open Doors Sverige
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Swish 900 30 54
ORG.NR. 802439 - 9845
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