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LEDARE

Att splittra den
kristna familjen
För några år sedan besökte jag en by som hade attackerats av islamistgruppen Al-Shabaab. Själva attacken
hade skett knappt ett år tidigare och föregåtts av en
varning till de muslimska invånarna dagen innan. När
terrorgruppen dök upp mördade man systematiskt
alla män som inte kunde citera koranen. Totalt dödades 52 män. Kvinnor och barn lämnades kvar som en
framtida investering till den dag man återvänder.
Attacken satte förstås djupa spår i dem som överlevde. I synnerhet gällde detta de kvinnor vars män hade
dödats. ”Allting förändrades den dagen”, berättade en
av de kvinnor jag träffade och syftade på förlusten av
sin make och relationen till sina muslimska grannar.
Dessutom levde hon med den ständiga rädslan: ”Tänk
om de kommer tillbaka!”
Händelsen belyser det faktum att förföljelsen av
kristna män och kvinnor ofta sker på olika sätt. Open
Doors har under senare år utökat sin forskning på förföljelsen av kristna och redovisar numera även de sätt
på vilket kvinnor och män drabbas olika. Detta har lett
oss till insikten att kvinnorna är dubbelt utsatta.
Vid en global jämförelse är förföljelsen ofta en spegel av de stereotypa könsroller som råder i respektive
kultur och sociala sammanhang. Kristna män är särskilt utsatta för trakasserier av ekonomisk art som är
kopplad till arbete eller bristen på arbete, medan kristna kvinnor i synnerhet är utsatta för ett sexuellt våld.
Förföljelsen av kristna män kännetecknas av att den
är riktad, tuff och synlig. Förföljelsen av kristna kvinnor kännetecknas av att den är mer komplex, våldsam,
men samtidigt dold och svårare att upptäcka.
Gemensamt mål för all könsspecifik förföljelse är
att förstöra den kristna familjen och splittra den kristna gemenskapen, vilket är något
vi även kan känna igen från vår
egen kultur.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Bilden har inget med texten att göra.
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– De fick mycket lägre lön än sina muslimska kollegor, men det stannade inte vid detta, utan de blev också genast anklagade när det förekom en stöld i butiken. Senare upptäcktes det att en annan anställd hade
stulit pengarna, men det var ingen som någonsin bad
Justine och Dina om ursäkt, och den verklige förövaren blev aldrig straffad, berättar Mira.
De kristna flickorna som hon möter utsätts även för
sexuella trakasserier.
– Det är hemskt att behöva säga detta, men jag har
hört många exempel på våldtäkt och trakasserier av
arbetsgivare, säger Mira.
Hon fortsätter:
– De tvingar flickorna att ha sex med dem och hotar att avskeda dem eller sprida dåliga rykten om dem,
ifall de vägrar.

Förföljelsen av

kristna flickor
i Egypten

Utpressning, sexuella trakasserier och anklagelser.
De kristna flickorna från landsbygden i Egypten är
dubbelt utsatta, de förföljs både för att de är kristna
men också för att de är kvinnor.
– De arbetar under ständig press med konflikter, fruktan och förnedring. De anses mindre värda och ofta
börjar de också själva känna det så, berättar fältarbetaren Mira.
Mira arbetar hos Open Doors lokala samarbetspartner. Hon söker upp kristna flickor från landsbygden
som jobbar inne i stan på till exempel fabriker, butiker
och sjukhus. Dessa flickor löper stor risk att utsättas
för trakasserier av olika slag, då deras arbetsgivare
ofta anser att flickorna inte behöver behandlas som
fullvärdiga medborgare.
– Det första vi gör är att lyssna till dem. Ofta verkar
de starka på utsidan, men i själva verket är de i stort
behov av hjälp. Det tar tid att få deras förtroende, men
sedan öppnar de sina hjärtan för oss, säger Mira.
SÄMRE LÖN SOM KRISTNA
Mira går regelbundet genom shoppinggatorna och
affärsområdena för att knyta kontakt med flickorna.
Två av dem som hon har fått kontakt med är systrarna
Justine och Dina, 16 och 17 år gamla, som jobbade i en
klädaffär.

POLISEN IGNORERAR SEXUELLA TRAKASSERIER
I Egypten utreder polisen nästan aldrig sexuella trakasserier av kristna kvinnor. Dessutom är kvinnorna
rädda för att anmäla det eller ens nämna det hemma.
– De här stackars flickorna lämnas åt sitt öde och
brottas varje dag med en känsla av skamfylld orenhet.
Många av flickorna uttryckte att de vill ta livet av sig
för att bli av med så smärtsamma känslor. En del har
redan begått självmord.
Mira och hennes kollegor kan inte förändra samhällets inställning till flickorna, men de kan förändra
hur flickorna ser på sig själva.
– Vi lär dem hur de ska ta hand om sig själva, tar
med dem på små utflykter eller ordnar en idrottsdag
för dem. Jag blir glad när jag ser hur fria de känner sig
där, kroppsligt och psykiskt.
Men det finns mer. Mira och hennes kollegor kämpar mot mörkret i samhället med det starkaste redskap de har: Världens ljus.
– Vi hjälper flickorna att hålla sig nära Jesus eller
att komma tillbaka till honom. Vi har grupper med
lärjungaträning där vi talar om Jesus och lär dem hur
de själva ska stärka relationen till sin Frälsare, säger
Mira.
”VI KÄNNER OSS UPPSKATTADE”
Systrarna Justine och Dina är två av deltagarna i lärjungträningen.
– Detta är första gången vi känner oss som
människor. Det är första gången vi känner att det finns
människor som kommer för att ge oss något i stället
för att ta något ifrån oss. Vi känner oss levande, när vi
går på gruppträffarna. Vi känner oss uppskattade och
värdefulla, oavsett vilken av ledarna vi talar med, berättar de.
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
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Kvinnor och män förföljs för sin kristna tro på helt
olika sätt. Kvinnor utsätts för sexuellt våld, tvångsäktenskap och kidnappning. Männen diskrimineras i arbetslivet, påtvingas värnplikt och utsätts för
icke-sexuellt våld. Det visar de rapporter som Open
Doors publicerade 2018 och 2019.
Män förföljs oftare offentligt och utsätts för
allvarligt fysiskt våld medan förföljelsen
av kvinnor sker i skymundan. Till exempel
är det vanligare att män hamnar i fängelse
för sin tro, men trots det är det vanligare att
kvinnor frihetsberövas, genom att de sätts i
husarrest av sin egen familj. De utsätts också för skilsmässa och nekas att ta hand om
sina barn.
Helene Fischer, ansvarig för kvinnofrågor inom Open Doors och tillsammans med
Elizabeth Lane Miller författare av rapporten, är inte förvånad över resultatet.
– Mönstret är precis det samma som jag
såg när intervjuerna genomfördes med
kvinnor runt om i världen. Om man hade
bett mig att göra en lista med viktiga punkter så hade jag nämnt nästan exakt samma
saker som finns i rapporten.

KVINNOR
DUBBELT
UTSATTA

SAMMA MÖNSTER OAVSETT VÄRLDSDEL
Däremot blev hon överraskad att se att mönstret var
det samma oavsett var i världen kvinnorna förföljdes.
– Sammanhangen är förstås olika, men mönstret är
detsamma, säger Helene Fischer.
Enligt henne är analysen nödvändig för att kunna
hjälpa förföljda kristna.
– Genom att känna till fakta kan människor bli fria,
säger Fischer, och fortsätter:
– Det innebär att vi nu har verktyg som kan beskriva verkligheten på ett sätt som folk förstår och känner
igen. Den förföljda kvinnan kan kanske säga: ”Nu förstår jag vad som håller på att hända mig”.
OLIKA STATUS FÖR MÄN OCH KVINNOR
Helene Fischer hoppas att rapporten ska göra kristna
medvetna om att vi ser på förföljda kvinnor och män
på olika sätt.
– Föreställ er hur en kyrka, vilken kyrka som helst,
skulle reagera runt en fängslad pastor. De skulle be
konstant och försöka påverka makthavare å hans vägnar. Vad händer när en flicka våldtas? Folk behandlar
henne som om hon nu är smutsig. Men i verkligheten
är hon fortfarande ren. Det är bara det att något förfärligt har hänt henne. Vi ska inte lägga skammen på
henne utan på förövarna.
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HELT FÄRSKA
SIFFROR FRÅN
2019 ÅRS RAPPORT
I 2/3 av länderna (i 2019
års WWL) nekas kvinnor
möjligheten att konvertera
till kristen tro.
59% av länderna använde
sexuella trakasserier och
47% av använde våldtäkt
som ett sätt att förtrycka
kristna kvinnor.
Siffrorna är baserade på de
50 länder som finns i 2019 års
World Watch List.

Här kan du ladda ner båda
rapporterna: www.opendoors.se/seminarium

TEMA: KVINNOR DUBBELT UTSATTA

SIFFROR FRÅN 2018 ÅRS RAPPORT
OMRÅDEN DÄR KVINNOR RESPEKTIVE MÄN ÄR SÄRSKILT SÅRBARA
OCH SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRTRYCKA DEM:

KVINNOR

yy Sexuell renhet
yy Familjen
yy Tvångsäktenskap
yy Våldtäkt/sexuellt våld

MÄN

yy Arbetslivet
yy Församlingsledare
yy Militärtjänstgöring
yy Icke-sexuellt våld

I SÅ STOR DEL AV LÄNDERNA ANVÄNDES VÅLDTÄKT OCH
TVÅNGSÄKTENSKAP SOM ATT SÄTT ATT FÖRTRYCKA KRISTNA:

KVINNOR

51,5%

0%

MÄN

SÅ MÅNGA OLIKA SORTERS VÅLD ANVÄNDES
MOT KVINNOR RESPEKTIVE MOT MÄN:

18

MÄN

46

KVINNOR

27%

AV LÄNDERNA (9 AV 33) UPPGER ATT HUSARREST
ANVÄNDS FÖR ATT FÖRTRYCKA KVINNOR.

Ett rättsligt fängslande av män är vanligare men husarresten sker i
hemmet och blir ett förtryck av församlingens kvinnor som ofta inte syns.

Siffrorna är baserade på de 33 länder på World Watch List 2018 som rapporterade om könsbaserat våld.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Sverigeaktuella

Elizabeth Lane Miller
Elizabeth Lane Miller har haft en nyckelroll inom
Open Doors sedan 2016 då hon började studera mönster kring kvinnor och religiös förföljelse, utvecklade material för både fältet och landskontoren samt
skrev olika publikationer, bland annat för World
Watch Monitor.
Elizabeth Lane Miller har en förmåga att visa vad Bibeln betyder för oss som kristna i dag, inom den förföljda kyrkan och i länder där kristna har större frihet.
Hennes internationellt publicerade bok ”Her deeds
declare” innehåller berättelser från 13 förföljda kvinnor och personliga bibelstudier.
Hon har haft en betydande roll när det gäller att öka
medvetenheten och förståelsen för effekterna av den
dolda förföljelsen, där kvinnor har gått från att uppfattas som tillfälliga offer för religiös förföljelse till att
ses som strategiska mål. 2018 började hon arbeta som
konsult för World Watch Research, framför allt med
inriktning på att ta fram profiler över förföljelse utifrån kön, som publicerades första gången som en del
av World Watch List 2018. Rapporten skrevs tillsammans med Helene Fischer.
För närvarande arbetar hon med att utveckla läroplaner för kristna kvinnor i Mellanöstern som Open
Doors har kontakt med. I arbetet utgår hon från förföljelseprofilerna utifrån kön i kombination med biblisk
undervisning, som kan stärka kyrkan inför mötet med
målinriktad, könsspecifik förföljelse.
I sin roll som specialist när det gäller förföljelse av
kvinnor fungerar hon som en strateg, talare och instruktör både för den förföljda kyrkan men även för
den fria kyrkan, genom att ta med sig erfarenheterna
från de förföljda kvinnorna dit. I slutet av april besöker hon Sverige och Open Doors årsmöte, då det blir
seminarium på temat Kvinnor dubbelt utsatta.
Gud lade de kristna kvinnorna på Elizabeths hjärta
när hon var i unga år och Han har sedan dess gett henne många möjligheter att betjäna kvinnorna i Hans
kyrka. Elizabeth bor i närheten av Washington, DC
med sin man och sin två barn.

Se annons om seminariet på sista sidan.
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SKRIV EN RAD

UPPMUNTRA

Aisha

FRÅN NIGERIA

Aisha är en 28-årig trebarnsmamma från Nigeria. För två år sedan attackerades hennes hem av beväpnade män från Fulanimilisen. De våldtog Aisha och
förde bort hennes man.
Familjen hade gått och lagt sig när de hörde en grannkvinna gråta. När de gick
ut för att se vad som stod på störtade beväpnade män in i deras hus.
”De tvingade in oss i vårt rum igen och krävde oss på pengar. Vi sa att vi inte
hade några. De lade då märke till vår bibel som låg framme och antog att min
man var pastor”, berättar Aisha.
Hennes man tvingades följa med några av männen. Resten stannade kvar
hos Aisha och barnen. Männen ville ha sex med Aisha och när hon sa nej våldtog två av dem henne, innan de tog allt av värde och försvann.
Efter några timmar blev Aishas man frisläppt och kom hem.
TRAUMARÅDGIVNINGEN HAR HJÄLPT HENNE
Aisha mådde väldigt dåligt efter övergreppet och kunde varken äta eller sova.
Hon kände hat gentemot män som liknade våldtäktsmännen. Sedan en tid tillbaka får Aisha hjälp genom Open Doors traumarådgivning, vilket får henne att
må bättre. Hon bär dock på en psykisk smärta fortfarande, både för sin egen
del men även för andra kvinnor i Nigeria som utsätts för samma sak.
Du kan vara med och uppmuntra Aisha genom att skriva en hälsning. Följ
riktlinjerna till höger och be gärna för henne medan du skriver.

VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
• Skriv på enkel och tydlig
engelska.
• Nämn aldrig Open Doors
• Skriv en kort uppmuntrande hälsning, ta gärna med
en bibelvers.
• Skriv inte något negativt
om landets religion eller
regering.
• Visa respekt: Undvik att
skriva om personens förflutna eller välsignelserna i
ditt eget land.
• Skriv gärna ditt namn och
vilket land du bor i, men
inte din adress. Skicka inga
pengar.

Skrivkampanjen avslutas den 29 juni 2019
Skicka din hälsning i ett kuvert till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv

WWW.OPEN-DOORS.SE
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SECRET CHURCH
I FRÖVI

es en söndag av en avspärrad
Besökarna till Korskyrkan i Frövi mött
ardsson som vakt.
entré och ungdomsledare Peter Gerh

Det är en kall och snöig söndagsförmiddag i Frövi. En
efter en kommer till Korskyrkan men stannar upp
och hajar till. Trappen och dörren är avspärrad och
utanför möts de av ungdomsledaren Peter Gerhardsson som lågmält talar om vad som har hänt.
- Kyrkan är stängd, vi får inte vara i den. Men vi firar
gudstjänst ändå, gå runt till baksidan, säger han.
Den oansenliga bruna källardörren bakom soptunnorna är låst. För varje person som knackar på öppnas den
på glänt och besökarna kallas in snabbt. Det är nedsläckt och det hänger säckväv för fönstren i lokalen
som annars mest är ett pingisrum.
- Välkomna till en lite annorlunda samling, säger
Arne Jansson, församlingens ordförande.
- Tänk er att klockan är fem på morgonen och hela
samhället sover. Ni har fått en siffra som ledtråd till
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Text och foto: Kerstin Schönström

Bakdörren var låst och varje gudstjänstbesökare
synades av Peppe Huss innan de släpptes in.

var vi ska mötas till gudstjänst. Så kan det vara på
många platser i världen för den som vill följa Jesus.
LOVSÅNGEN FÅR INTE HÖRAS UT
Denna söndag får Korskyrkans församling i Frövi prova på känslan av att vara kristen i ett land där det inte
är tillåtet. Bara ett fåtal personer har varit invigda i
planeringen så den lilla känslan av osäkerhet blir äkta
för kyrkobesökarna.
Open Doors är arrangör för konceptet som kallas
Secret Church (hemlig kyrka) och Cornelia är på besök för att predika och berätta mer om verksamheten.
Medlemmarna har haft besök från organisationen förut och har alltid ett särskilt ljus tänt på altarbordet för
sina förföljda syskon i andra länder.
Men det blir något extra när de uppmanas att

REPORTAGE: SECRET CHURCH I FRÖVI

vara att fira Herrens
Fröviborna fick prova på hur det kan
et för bröd och vin.
iställ
uvor
vindr
med
ard
nattv
heliga
druva från klasen
en
loss
tar
si
Riad Hom
som Mattias Lanelöv håller fram.
På låga bänkar i källarens pingisrum
samlades kyrkobesökarna.
Lite konstigt är det nog, ser det ut som
om lilla Edwin Skoglund Quickfeldt tycke
r.

sjunga försiktigt så det inte ska höras ut genom fönstren. ”Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min…” Det visar
sig att flera verser sitter bra utan vare sig sångbok eller
powerpoint.
Arne Jansson har memorerat en bibeltext och Peppe
Huss som spelar gitarr har ett blad med ackord, men
ingen text. Allt för att inte kunna avslöjas.
Församlingens musikansvarige Helena Balke delar
ut smala remsor med hoppingivande bibelcitat.
- Göm lappen i strumpan eller någonstans tills ni
memorerat orden så ni kan göra er av med den, instruerar hon.
Barnen har en bön som brukar läsas varje söndag,
och det görs med hjälp av bilder, vilket passar väldigt
bra in i dagens Secret Church. Sedan får de gå en trappa upp till sin vanliga glada barnkyrkosamling.
VINDRUVOR I STÄLLET FÖR VIN OCH BRÖD
Cornelia S., inspiratör och musiker på Open Doors, ger
några glimtar från sina besök på olika håll i världen.
Och hon talar om Daniel och om Sadrak, Mesak och
Abed-Nego som trots hot om lejon och brinnande ugn
stod upp för sin tro. Frågan är om vi vågar lita så starkt
på Herrens beskydd att vi kan göra likadant när vi står

ensamma på jobbet eller i klassen med vår kärlek till
Jesus.
I kristna gemenskaper har man i alla tider och överallt firat nattvard. Men när riskerna med att bära med
sig vin och bröd är för stora så kan det gå lika bra med
vindruvor. Det får nu Fröviborna uppleva.
Några sånger ytterligare går bra att sjunga utantill,
likaså att läsa bönen Fader vår.
Efter avslutad gudstjänst tänds lamporna och det
blir kyrkfika i kafédelen en trappa upp som vanligt.
Många kommenterar känslan och förhållandena som
man nu fått ett litet smakprov av.
- Det här var fantastiskt bra, tänkvärt. Det tog tag i
hjärtat, säger Jennifer Lanelöv.
- Det kommer ta lite tid för mig att smälta intrycken,
jag behöver idissla det här. Allt från avspärrningen till
vindruvorna. Vi borde göra det igen och då bjuda in
folk extra, säger hon.

BOKA SECRET CHURCH!

Vill din församling uppleva Secret Church?
Boka på www.open-doors.se/secretchurch
eller på sweden@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Open Doors

fick utmärkelse
Årets förebild. Den fina utmärkelsen fick Open Doors
ta emot av Frälsningsarmén i Göteborg under den årliga Nordstan-veckan.
”Tack Open Doors för ert enorma engagemang för
de som inte hörs, inte syns men finns! För de som far
illa, för de som förföljs”, löd motiveringen.
På plats i Nordstan för att ta emot priset fanns Kerstin
R, presentatör på Open Doors. I samband med prisutdelningen fick hon 15 minuter på sig att tala från Frälsningsarméns scen.
– Jag kände att en av de viktigaste sakerna var att be.
Så även om inte alla var kristna kunde vi ändå stanna
upp i vördnad för förföljda kristna i världen och jag
kunde be en bön för den förföljda kyrkan.
Ett 60-tal personer fanns i publiken när Kerstin
berättade om Open Doors. Hon konstaterar att priset
skapar en medvetenhet kring organisationen.
– Det är roligt, jag har fått jättemånga möten inbokade inom Frälsningsarmén, berättar hon.

Förutom uppmärksamheten och tavlan med nomineringen på fick Kerstin ta emot blommor, choklad
och en bok om Frälsningsarmén.
Under en vecka i mitten på januari varje år har
Frälsningsarmén tillgång till scenen i köpcentrumet
Nordstan i Göteborg. Sedan förra året delas även utmärkelsen Årets förebild ut till fyra olika organisationer eller personer, i år var Open Doors en av dem.

Följ med @PaulssonPeter
till biskopen
Nu finns Open Doors generalsekreterare på Twitter.
Genom att följa @PaulssonPeter får du
en inblick i hur hans arbete ser ut och vilka debatter som fångar hans intresse. Här finns bland
annat bilder från Peters möte med Svenska kyrkans
biskop i Strängnäs stift, Johan Dalman.
På Instagram finns nu en miniserie
om saudiers väg till tro, publicerad
i mitten på februari. Här kan du läsa
om hur Omar, Maryam och Abdul
kom till tro och hur det har gått för
dem sedan dess. Ta del av deras vittnesbörd och låt dig
inspireras till bön för dem.
Följ oss på twitter och instagram:
twitter.com/@PaulssonPeter
twitter.com/opendoorsse
instagram.com/opendoorsse

12

OPEN DOORS MAGASIN | APRIL 2019

W O R L D

W A T C H

Nyheter
ÄNNU EN PASTOR MÖRDAD I
COLOMBIA

COLOMBIA – Den 24-årige pastorn
Leider Molina sköts till döds utanför
kyrkan. Han hade precis avslutat en
predikan i sin församling i nordvästra Colombia. Molina var en passionerad predikant och aktiv som ungdomsledare i församlingen. Våldet
har eskalerat i regionen de senaste
månaderna på grund av drogrelaterade konflikter mellan väpnade grupper som ser kyrkan som en fiende.

6

SÅ MÅNGA KVINNOR UTSÄTTS I GENOMSNITT
PER DAG FÖR VÅLDTÄKT, SEXUELLA TRAKASSERIER
OCH TVÅNGSÄKTENSKAP PÅ GRUND AV DERAS
KRISTNA TRO.

KRISTEN STUDENT DÖMD TILL
FÄNGELSE FÖR HÄDELSE

INDONESIEN – En kristen student i
norra Sumatra dömdes till 18 månaders fängelse för hädelse, rapporterar
UCAN. Studenten fängslades efter att
en stor grupp muslimer protesterat
utanför hans hus. Han anklagades
för att ha postat en kommentar på
Instagram som förolämpade profeten Mohammed. Enligt Human
Rights Watch har över 150 personer
fått fängelse för hädelse sedan 1968,
varav minst sex det senaste året.

BARN FÖRBJUDS ATT GÅ I
KYRKAN

TADZJIKISTAN – Myndigheterna har
börjat tillämpa nya religionslagar
som hindrar barn från att delta i
gudstjänster. En kyrka fick böta motsvarande åtta månadslöner för att
några barn kommit in under pågående gudstjänst för att träffa sina föräldrar. Myndigheterna har samtidigt
beslagtagit och bränt 5 000 kalendrar
innehållande bibelverser som en baptistkyrka hade importerat. Enligt den
norska nyhetsbyrån Forum 18 berättar en tulltjänsteman att inspektioner avslöjat material som innehöll
propaganda och främmande religion.

13

300
200

233
136

100

2017

2018

KRAFTIG ÖKNING AV
FÖRSAMLINGSBESÖK OM
FÖRFÖLJDA KRISTNA
SVERIGE
Ett av de främsta sätten för Open Doors att nå ut med budskapet om förföljda kristna är att anordna informationsmöten och besöka olika grupper.
Under 2018 har vi totalt genomfört 233 möten i Sverige, plus
konferenser och större events. Detta kan jämföras med 136
möten under 2017. Under hösten 2018 anställde Open Doors
Sverige två inspiratörer på heltid med huvuduppdraget att
besöka församlingar.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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MIRNA ACHJI är 25 år
gammal och bor i Syrien.
Hon är en av dem som har
fått träning av Open Doors.
Under kriget i Syrien har
Open Doors hållit kurser
i ledarskap, lärjungaskap,
förberedelse inför förföljelse
och traumahantering.
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Har du anmält
dig till

K
R
Ö
N
I
K
A

årsmötet?
Ännu har du tid att anmäla dig
till Open Doors årsmöte
Lördagen den 27 april vill vi välkomna dig
som är medlem i Open Doors till årsmöte.
Plats: Pingstkyrkan, Baazgatan 9, Mölndal
Tid: Klockan 14:00
Efter årsmötet bjuder vi på enklare fika,
därefter hålls offentliga samlingar med
fokus på kvinnor under förföljelse.
Se separat annonsering.
Annelie Enochson

Anmälan sker skriftligen till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
eller till: sweden@od.org

Maka, mamma, mormor

FÖRDEL KVINNA?
Tänk vilken förmån att få födas som
kvinna! Vara den som kan ge liv och föra
mänskligheten vidare. En kvinna är nära
till sina sinnen och sitt emotionella inre.
Tänk att få vara en kristen kvinna, född i ett demokratiskt land med alla fördelar! Föräldraledighet,
barnomsorg, rätt att i alla sammanhang utrycka sina
åsikter.

Vi behöver din anmälan senast den 12 april.

Det är mycket att vara tacksam för som kristen kvinna i västvärlden. Men hur är det med mina medsystrar runt om i världen och då speciellt i muslimska
länder med en sharialagstiftning? Tyvärr är deras
rättigheter och friheter begränsade och det som är
självklart för mig kan bara ses som en drömvärld för
dem.
Många muslimska kvinnor anser att det är naturligt
att bära slöja. I flera länder i Mellanöstern finns direktiv beivrade av religiös polis som kräver bärande
av slöja. Detta drabbar både kristna och muslimska
kvinnor. I Mellanöstern är såväl kristna som muslimska kvinnor ofta diskriminerade i det offentliga
livet, exempelvis vad gäller rösträtt och rätten att äga
eller ärva egendom.
Att vara en kvinna är en fördel i mina ögon men bara
OM du lever i ett demokratiskt land som formats av
judiskt-kristna traditioner och lagar. I många andra
länder är det en dubbelbestraffning att vara kristen
och kvinna.

30 dagar i bön

för den muslimska världen

Vill du be att muslimer möter Jesus under ramadan?
Från 6 maj till 4 juni pågår den muslimska bönemånaden ramadan. Var en del av bönerörelsen 30 dagar
och be för världens muslimer.
Beställ böneguiden i pappersformat till dig och din
bönegrupp senast 25 april för att vara säker på att få
häftet innan ramadan startar.
Beställ dina häften via:
www.open-doors.se
sweden@od.org		
019-31 05 00		

Pris:
1-9
20 kr/styck
10-20 15 kr/styck
20 + 12 kr/styck

			

Porto tillkommer med 39 kr

WWW.OPEN-DOORS.SE
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OPEN DOORS HÖLL SEMINARIUM I

Sveriges
riksdagen

Nya

medlem
Vi har en glad nyhet till dig som är medlem i Open
Doors. Nu har vi två nya företag som erbjuder förmåner. Se respektive förmån vad som gäller för
just dem.

Hans Eklind

Lars Adaktusson

Magnus Oscarsson

Den 28 mars bjöd riksdagsledamöterna Hans
Eklind (KD), Lars Adaktusson (KD) och Magnus
Oscarsson (KD) till riksdagsseminarium på temat
världens förföljda kristna.
Open Doors stod för innehållet i programmet där
fokus låg på situationen i Indien, baserat på den nyligen utgivna rapporten We’re Indians Too. Broder
Joel, indienkännare/expert var inbjuden som talare
och svenska politiker medverkade i ett panelsamtal.

Här kan du ladda ner rapporten:
www.open-doors.se/
indienrapport2019

Du som redan är medlem finner rabattkoderna på
det medlemsbevis vi tidigare har skickat till dig.
(Marcus förlag och Hemmets Vän har samma kod som
Dagen).
JU FLER MEDLEMMAR VI ÄR
desto större blir vår gemensamma röst för att stå
upp för världens förföljda kristna. Vår plattform i
kontakten med myndigheter och makthavare förstärks ju fler medlemmar vi blir.
OM DU ÄNNU INTE ÄR MEDLEM
KAN DU BLI DET NU
Som medlem har du rösträtt på vårt årsmöte. Dessutom får du köpa nya pocketupplagan av Guds
smugglare för 20 kronor.

Strategisk

bön

Be gärna för Open Doors
strategiska arbete med att skapa
opinion och våra kontakter
med makthavare.
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Medlemsavgift: 210 kr/år
Student, pensionär eller arbetssökande: 110 kr/år
Familj/hushåll: 310 kr/år
Märk din betalning ”Medlemsavgift 2019” samt
ditt Open Doors ID-nummer (som finns på talongen
längst bak i tidningen).

MEDLEMSFÖRMÅNER

msförmåner
10% rabatt i vår webshop
www.open-doors.se/webshop
Dessutom får du köpa nya pocketupplagan
av Guds smugglare för 20 kr styck.

25% rabatt vid nytecknande
av prenumeration.
Rabatten på 25% gäller under det första året
och för dem som inte har en prenumeration på
Världen idag, eller inte har haft Världen idag
det senaste halvåret.

NY
25% rabatt vid nytecknande
av prenumeration.
Rabatten på 25% gäller under det första året
och för dem som inte är befintlig Dagen kund,
eller inte har haft Dagen det senaste halvåret.
Ingen bindningstid.

25% rabatt vid nytecknande
av prenumeration.
Rabatten på 25% gäller under det första året
och för dem som inte har en prenumeration på
Hemmets Vän nu. (Ordinarie priser: Helår 737:-.
6 mån 409.-, 3 mån 207:-.)

NY
20% rabatt på köp från marcusforlag.se
Rabatten kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
Gäller till och med 31 augusti 2019.

20% rabatt på köp i Semnos webshop.
www.semnos.com

30% rabatt på Tom Doyles böcker.
www.sjobergsforlag.se

10% rabatt på köp i Barnskivors webshop.
www.barnskivor.se

WWW.OPEN-DOORS.SE
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ÅTERBLICK: CHIBOK

GAPANI är pappa till en av
de bortförda Chibokflickorna.

FEM ÅR SEDAN CHIBOK

112 FLICKOR

FORTFARANDE FÅNGAR
Sent på kvällen den 14 april 2014 tog sig medlemmar från Boko Haram in på
internatet till en gymnasieskola i Chibok, nordöstra Nigeria. Drygt 270 flickor i åldern 16 till 20 år tvingades med på lastbilar som körde djupt in i den
närliggande Sambesiskogen.
Efter att Boko Haram tog på sig kidnappningen tog gärningsmännen ingen
kontakt förrän två år senare, då en video på några av tjejerna släpptes.
Eftersom Chibok är ett kristet område mitt i en stat där majoriteten är muslimer ses dådet som en attack mot kristna. Majoriteten av flickorna som rövades bort tillhörde kyrkan Ekeklesiya Yan’uwa Nigeria (EYN).
Under åren som har gått sedan masskidnappningen har många flickor lyckats rymma eller blivit frisläppta, men fortfarande är 112 av dem kvar i fångenskap hos Boko Haram. Enligt rapporter under hösten 2018 befinner sig ett
femtiotal av dem i Kamerun. Flickorna har blivit bortgifta och många av dem
har fått barn under fångenskapen.

18
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FILM OM CHIBOK
Här kan du se en film där
papporna till några av de
bortförda flickorna berättar
sin historia: www.vimeo.
com/322227559

GE EN GÅVA

I februari 2018 var 14-åriga Leah Sharibu i skolan
i nordöstra Nigeria, då eleverna plötsligt hörde
skottlossningar. Enligt ögonvittnen körde sedan
militärbilar fram till skolan och förarna utgav sig
för att vara från armén.
Över hundra flickor, däribland Leah, försvann i
det som visade sig vara en attack från Boko Haram.
Efter en månad släpptes alla utom Leah. Anledningen? Hon var den enda av flickorna som var kristen
och hon vägrade att avsäga sig sin tro på Jesus.
Hennes pappa uttalade sig strax efteråt i radio
om sin dotters ställningstagande.
”Jag är väldigt ledsen men känner på samma
gång glädje över att min dotter inte förnekade Kristus.”
Varken jag eller du kan på riktigt förstå vad Leahs pappa och mamma går igenom, inga föräldrar ska behöva uppleva den situationen. Tyvärr är
deras upplevelse inte unik. Enligt en rapport som
Open Doors nyligen publicerade förföljs kristna
kvinnor och flickor ofta genom sexuellt våld, tvångsäktenskap och kidnappningar.
Varje år drabbas många familjer av att en dotter, hustru eller mamma rövas bort.
Nu har det gått drygt ett
år sedan Leah försvann och Open Doors har inga
uppgifter om hur hon mår eller var hon är. Men vi
som är en och samma kropp kan stå tillsammans
med Leah och hennes familj i bön.
Tack vare ditt stöd kan Open Doors bland annat kartlägga och uppmärksamma förföljelsen av
kvinnor runt om i världen.

Leah, 14 år

FÅNGE HOS BOKO HARAM

Gud välsigne dig!
Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

GÅVOBEVIS
Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via
vår hemsida: www.open-doors.se
eller på telefon: 019 - 31 05 00.
Betalning märks:
”Gåvobevis till förnamn efternamn”
”Minnesgåva till förnamn efternamn”

Vill du göra en insamling till högtidsdag
eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på
mail: sweden@od.org eller telefon.
Då kan vi komma överens om märkning
av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte
beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in
sin gåva.
Vi tillhandahåller en lista på gåvogivare,
samt insamlat totalbelopp.

Alla betalningar görs till:
Bankgiro 900-3054
eller
Swish 900 3054
Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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POSTTIDNING

B

April 2019

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Seminariedag
lördag 27 april

kvinnor

dubbelt
utsatta
Ungdomsmöte
fredag 26 april

Mest våld
mot kristna:
Pakistan och Nigeria

Vi delar verkliga situationer och starka livsberättelser från de länder där det brukas mest
våld mot kristna.
Talare: Andreas R
inspiratör Open Doors
Cornelia S
inspiratör och musiker Open Doors
PROGRAM:
19:00 Mest våld mot kristna:.
Pakistan och Nigeria.

Plats:
Pingstkyrkan i Mölndal
Baazgatan 9

Kristna kvinnor är dubbelt utsatta av förföljelse jämfört med män – de förföljs både på grund
av sin tro, men också på grund av sitt kön. Den
könsinriktade förföljelsen påverkar alla eftersom målet är att försvara hela den kristna gemenskapen.
Talare: Elizabeth Lane Miller
specialist på förföljelse mot kvinnor.
PROGRAM:
14:00 Open Doors årsmöte.
Endast för medlemmar.
15:30
Kaffe.
16:00 Seminarium.
Hur kvinnor isoleras på grund av sin
kristna tro.
17:30
Mat.
19:00 Kvällssamling.
Fokus på kristna kvinnors utsatthet
i världen.
Kostnadsfritt. Ingen anmälan.
Mat finns att köpa till självkostnadspris.
Mer information finns på:
www.open-doors.se/seminarie

