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Open Doors släpper sin årliga lista över de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst
Nordkorea och Afghanistan hamnar överst på World Watch List (WWL), som listar de 50 länder där förföljelsen mot
kristna är som störst. Listan släpps i januari varje år, och den 10 januari lanseras World Watch List 2018.
– Nordkorea och Afghanistan uppvisar stora olikheter på det sociala och politiska planet. Det råder även stora skillnader på de bakomliggande orsakerna till varför kristna förföljs. Ändå får bägge länderna högsta möjliga poäng i World Watch Lists fem kategorier
som mäter graden av förtryck. Det är enbart i det sjätte mätområdet, ”förekomsten av våld”, som de bägge länderna skiljs åt. Men här
handlar det om mycket små marginaler, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.
Pakistan är det enda landet som får högsta möjliga våldspoäng.
De 10 länder där kristna just nu utsätts för mest förföljelse är:
LAND		
Nordkorea
Afghanistan
Somalia		
Sudan		
Pakistan
Eritrea		
Libyen		
Irak		
Jemen		
Iran		

POÄNG (Maxpoäng: 100)
94
93
91
87
86
86
86
86
85
85

Source: Open Doors/World Watch Research

Nya på WWL
Nya länder på World Watch List är Nepal, som med 64 poäng hamnar på plats 25, samt Azerbajdzjan, plats 45 med 57 poäng. I Nepal
växer den religiösa nationalismen sig allt starkare. Radikala hinduer har blivit mycket mer aktiva när det gäller att trakassera och
bruka våld mot kristna. I Azerbajdzjan har vi fått in flera rapporter om polisrazzior och arresteringar mot kyrkor och kristna, något
som ligger bakom den ökade poängen.
Länder som ökat mest
Libyen (86 poäng/plats 7) och Indien (81 poäng/plats 11) steg båda med 8 poäng vardera, jämfört med WWL 2017. I Indien beror
ökningen på den radikala hinduismens allt större inflytande i landet, vilket drabbar religiösa minoriteter.
Under rapporteringsperioden för WWL 2018 (1 november 2016-31 oktober 2017) dödades minst åtta kristna i Indien för sin tro
av militanta hinduer, åtmintone 34 kyrkor vandaliserades, 635 kristna arresterades/fänglsdes utan rättegång och minst 336 kristna
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tvingades fly från sina hem. Totalt utsattes nätsan 24 000 kristna
för angrepp i Indien.
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Över 3 000 kristna dödades för sin tros skull
Enligt Open Doors granskning dödades minst 3 066 kristna i världen för sin tros skull under rapporteringsperioden för WWL 2018.
Som framgår av tabellen nedan har antalet kristna som dödats för sin tros skull åter ökat efter en nedgång under rapporteringsperioden för WWL 2017.
Totalt antal dokumenterade fall där kristna dödats
WWL 2016		
7,106
WWL 2017		
1,207
WWL 2018		
3,066
Källa: Open Doors/World Watch Research

Minskningen från WWL 2016 till WWL 2017 beror främst på Boko Harams minskade aktiviteter i Nigeria. Men antalet kristna som
dödas i Nigeria har ökat igen efter en våg av attacker från beväpnade muslimska boskapsskötare från folkgruppen fulani. Attackerna
har främst ägt rum i delstater i det så kallade mellanbältet i Nigeria. Attackerna kan liknas vid etnisk rensning utifrån religionstillhörighet.
Inte bara våld
Enligt Open Doors upplever cirka 215 miljoner kristna, i länder med 41 poäng eller mer, höga nivåer av förföljelse för sin tros skull.
Men förföljelse behöver inte bara betyda våldsdåd eller långa fängelsestraff. Maldiverna är ett bra exempel på detta, då de med 78
poäng hamnar på plats 13 i WWL.
Även om rapporterna om våld mot kristna är sällsynta på Maldiverna, så är förtrycket mot kristna, framför allt när det kommer till
församlingslivet, på mycket höga nivåer.
– Inga gudstjänster arrangeras på Maldiverna. Till och med utländska kristna avstår helst från att fira gudstjänst i rädsla för repressalier, säger Peter Paulsson.
Syftet med World Watch List
Open Doors årliga lista World Watch List, och fördjupade landsprofiler, publiceras varje år för att öka medvetenheten om förföljelsen
mot kristna. Detta ger politiker möjlighet att fatta välgrundade beslut, och kyrkor världen över kan vara med och stötta kristna som
förföljs för sin tro.
Mer detaljerad information om hur listan sammanställs, metodik och kompletterande fakta finns att tillgå på: www.open-doors.se.
För mer info kontakta:
Peter Paulsson			
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