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Ledare

Stort behov av traumarådgivning
Afrika är en kontinent med stora variationer. Här bor 1,2 miljarder människor fördelade på 52 länder som talar nära 3 000
olika språk. Kristendomen och islam är
kontinentens två största religioner och
har ungefär lika många anhängare.
Historiska skeenden har gjort att muslimerna i huvudsak bor i Afrikas nordliga
delar, medan de kristna bor i länderna
söder om Sahara. Både kristna och muslimska missionärer har sänts till Sahelbältet, ett område där traditionella
stamreligioner har ett starkt fäste, men
som också bildar en buffertzon mellan de
stora religionerna. Dessa missionsinsatser har ofta lett till oroligheter.
Under senare år har islam gjort kraftiga framstötar för att uppnå ett större
inflytande i södra Afrika. Med hjälp av
pengar från Saudiarabien har islamistiska extremister mycket målmedvetet sökt att påverka moderata muslimer.
Denna våg av radikalisering har varit så
framgångsrik att utbredningen av islamistisk extremism numera sker helt öppet. Det som tidigare var otänkbart har på
många håll normaliserats.
Men på senare tid har trenden varit
att det är de kristna som utgör måltavla.
Länder som Nigeria, Tanzania och Kenya,
där de kristna utgör mellan 50–85 procent
av befolkningen, har utsatts för en mängd

riktade angrepp. Islamistiska extremister
vill till en början statuera exempel och
skrämmas, för att senare rensa hela områden på den kristna närvaron. Experter
som följer utvecklingen säger att det just
nu råder en kritisk tid för de kristna i hela
sub-Sahara regionen!
Vissa kyrkor i storstäderna har installerat metalldetektorer, men de flesta
kristna lever väldigt oskyddade.
För en tid sedan besökte jag Mpeketoni, som ligger i Kenyas kustområde,
cirka 20 mil från gränsen mot Somalia.
Sommaren 2014 stormades Mpeketoni
och omkringliggande byar utan förvarning, och nära 92 kristna män dödades.
Kvinnor och barn skonades, och muslimer i området hade varnats dagen innan
det förestående attentatet. I detta nummer kan du läsa om hur
Open Doors hjälp e r m ä n n i s ko r
som traumatiserats, händelser
som numera sker
regelbundet i södra
Afrika.

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige

www.open-doors.se
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Hjälp till traumatiserade

SLUT PÅ MARDRÖMMARNA
S

ystematiska våldshandlingar, isolering och kristnas oförmåga inför egna och
andras traumatiska upplevelser har haft en negativ påverkan på den förföljda
kyrkan söder om Sahara. Söndagsskolläraren Grace hör till dem som bidrar till att
vända utvecklingen och inleda en läkeprocess för både vuxna och barn.

På Kenyas kust ligger staden Mpeketoni med
cirka 50 000 invånare. Staden präglas av både intensiv skönhet och djup smärta.
Det är nästan obeskrivligt naturskönt vid
stranden och längs sjöarna, och växtligheten är
frodig. År 2014 gick militanta islamister från alShabaabs till angrepp mot staden och omkringliggande byar, och 92 personer fick sätta livet till.
Grace är kristen och bor i Mpeketoni. Hon har
4
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sett hur traumatiserade människor blivit efter attacken, men hon har också fått uppleva hur Herren helat.
Grace, som är en bit över tjugo, befann sig i sitt
hem i stadens utkant när al-Shabaab slog till. De
har sedan länge varit aktiva i området och försökt
införa en radikal tolkning av islam i Somalia och
grannländerna, och göra trakten fri från kristna.
Ändå kom angreppet som en överraskning.

“Vid halv niotiden på kvällen
kom min svägerska och berättade
att det brann i byn. Min pappa begav sig till stan för att se vad som
pågick. Strax efteråt fick jag se
en minibuss som var på väg mot
staden med släckta strålkastare.
Några minuter senare
hörde vi skottlossning.”
Traumatiserade
Grace, hennes mamma
och hennes gravida svägerska sprang och gömde
sig i skogen. Efter några
fasansfulla timmar återvände de hem och Grace
fick veta att angriparna
hade suttit på minibussen
hon sett, och att de hade
beskjutit hennes pappa.
“Vi hittade honom vid
vägkanten, skottskadad
och med svåra smärtor.
Först dagen därpå kunde
vi ta honom till sjukhuset”, förklarar Grace.
”Numera är pappa alltid rädd. Går han på vägen och en buss närmar
sig springer han direkt
och gömmer sig.”
Me d a n a n g r e p p e t
pågick befann sig Graces bror i stan. Tillsammans med några vänner
gömde han sig på ett tak.
Han kunde se allt islamisterna gjorde när de sköt
och massakrerade männi s ko r . D a g e n d ä r p å
hjälpte han polisen lasta
lik på bilar som körde
dem till bårhuset.
”Bland de dödade
fanns en av hans vänner som
han träffat i kyrkan dagen innan.
Han var nygift och hans fru gravid. Min bror stålsatte sig och
var stark, men det var en mycket,
mycket smärtsam upplevelse. Sedan dess känner han sig ofta rädd,

så till den grad att han är färdig
att lägga ner sitt företag som gör
att han går hemifrån tidigt på
morgonen och kommer hem sent
på kvällen.”
Grace såg hur traumatiserade både hennes egen familj och

många andra var. Det blev glest i
kyrkbänkarna.
“Församlingsmedlemmarna
och deras barn var skräckslagna.
När ett bildäck exploderade
sprang barnen till föräldrarna
och skrek: ’Nu kommer Al-Sha-

baab. De kommer och skjuter
oss!”
Traumatiserade barn
Efter Al-Shabaabs angrepp erbjöd Open Doors församlingsföreståndarna ett program för
traumabearbetning. På
föreståndarnas uppmaning arrangerade vi
också kursen för söndagsskollärarna. Grace
var med på kursen och
fick lära sig hur man använder lekar och målarstunder för att skapa en
trygg miljö, där barnen
kan prata om det de upplevt.
Deltagarna tillämpade sedan det de lärt
sig och arbetade med 30
barn mellan 6 och 12 år,
och som hade varit med
när al-Shabaab slog till.
Några hade blivit vittnen
till hur deras pappor och
bröder dödades, medan
kvinnorna skonades.
Många blev tvungna
att tillsammans med sina
familjer fly och gömma
sig i skogen dagarna efter terrorattacken. De
var med om fasansfulla
saker. Andra upplevde
indirekta trauman, när
de fick höra talas om
grymheterna från andra
vuxna och i media.
“Ett barn jag arbetade med ritade ett brinnande hus och en person
som sköt på någon. Ytterligare ett barn ritade
någon som låg och förblödde på
marken och en man med gevär
alldeles intill. Barnet kunde till
och med exakt minnas vilket datum allt hade ägt rum. Hans äldre
kusin blev ihjälskjuten under
attacken”, säger Grace.
www.open-doors.se
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Hjälp till traumatiserade

"Jag såg många hus som brann..." En av barnens teckningar.
“Efteråt pratade vi om teckningarna. Många av barnen sa
att de ville hämnas, men då påpekade jag lugnt och stilla att striden är Guds och inte vår. Vi får
överlåta till Gud att strida för oss.
Vi har faktiskt sett hur det här
har haft en helande inverkan. Efter kursen såg jag hur barnens ilska ebbade ut.”
Starkare än någonsin
Nu, några år senare, berättar
Grace att hon sett hur Gud vänt
en fruktansvärd situation till något gott.
Hon har sett hur arbetet bland
barnen förändrats till det bättre.
6
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Efter söndagsskolan brukade barnen i Graces kyrka vara fria att
leka utomhus eller gå hem, men
numera är de med på förmiddagsgudstjänsten.
“De får en egen plats inne i
kyrkan och sitter tillsammans
med sina söndagsskollärare. Pastorn håller en speciell predikan
för barnen, och de får veta att de
är verkligt betydelsefulla. De är
ju faktiskt morgondagens gudstjänstbesökare, missionärer och
pastorer.”

människor en tankeställare. Vad
skulle hända om de dog, innan
de hade sin sak klar med Gud?
Många har tagit emot Kristus:
äldre, kvinnor och barn.”
Grace tror också att händelserna har skapat en större enhet.
”Före angreppet var det ingen
stor gemenskap mellan kyrkorna.
De trodde inte att de behövde varandra. Men efter det här har
vi verkligen börjat samarbeta
mycket mer, även vi söndagsskollärare.”

Många har kommit till tro
efter massakern
”Angreppet av al-Shabaab har gett

Slut på mardrömmarna
När Open Doors medarbetare
kom tillbaka en tid efter barnens

traumabearbetning, för att utvärdera vilken nytta arbetet gjort,
blev de uppmuntrade efter samtal med barnen.
Tolvårige Jackson berättar:
“När de gick till attack låg det
röda moln över stan. Lite senare
ringde min faster och sa att stan
just blivit angripen. Det skrämde
mig verkligen. Den natten kunde
vi inte sova. På morgonen följde
jag med pappa till stan för att se
vad som hänt. Det var hemskt!”
I detalj beskriver Jackson hur
människor blivit massakrerade.
Med allt svagare röst fortsätter
han:
“Jag kunde inte sova för att
jag hela tiden drömde om allt jag
hade sett. Jag bad att Gud skulle ta
bort de där hemska bilderna, och
jag fortsatte be tills jag somnade
om. Men jag var så uppskakad.
Efter angreppet var folk
verkligen rädda, och vi brukade

springa hem från skolan, eftersom det gick rykten om att vi
skulle bli överfallna där. Andra
elever började gråta, och när vi
frågade varför, sa de att de grät
för att någon nära släkting hade
mist livet.”, säger pojken Jackson.
”De som kom [från
Open Doors] sa till oss
att lita på Gud. Det
hjälpte mig verkligen. Men första dagen brast jag i gråt!
Läraren pratade
med mig och bad
tillsammans med
mig. Så slutade
jag drömma mardrömmar.” Jackson berättar att han
ibland pratar med
sina kompisar i söndagsskolan om terrorattacken.

”Jag berättar för de andra vad
våra lärare sagt till oss. Mamma
har också hjälpt mig och pratat
och bett tillsammans med oss.” b

Be
• Tacka Herren för möjligheten att vara till hjälp för
kyrkan efter massakern. Be att Han ska fortsätta
använda den utbildning Open Door bistått med, så
att de överlevande ska kunna bearbeta sitt trauma.

• Be att Gud ska bevara de kristna i Kenyas nordöstra gränstrakter och kustområden. De har fått lida
för sin tro på Kristus. Be att de ska kunna övervinna fruktan med kärlekens ande.

Så hjälper vi
Open Doors har arbetat för att bistå kyrkorna i Mpeketoni-området.
Redan före angreppet sponsrade Open Doors två teologiska
träningskurser. Så snart staden
blev angripen den 15 juni 2014 tog
kyrkoledare på platsen kontakt
med Open Doors. Omgående bildades ett team, som besökte Mpe-

ketoni och tillbringade tid med
de kristna i staden. Där träffade
teamet pastorer, deltog i begravningar och köpte tält till dem som
inte hade tak över huvudet, utan
sov ute i det fria.
Under den följande månaden
ledde Open Doors ett traumateam,
bestående av anställd personal
och 11 frivilliga. Så många Mpe-

ketonibor som möjligt fick chans
att prata om sina upplevelser. Pastorerna bad om utbildning för
sina söndagsskollärare för att de
skulle kunna hjälpa de barn som
blivit vittne till massakern.
I mars 2015 gav teamet från
Open Doors 20 söndagsskollärare undervisning i traumabearbetning för barn.
www.open-doors.se
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En pastors berättelse

Att återställa

Värdighet och hopp
Här berättar pastor Ibsa om
den radikala förändring som
utbildningen om traumamedvetenhet har bidragit
med i hans tjänst för de förföljda kristna i östra Afrika:
”Jag heter Ibsa. Jag är 54 år gammal och pastor för förföljda
kristna i östra Afrika. Jag blev
kristen när jag var en ung man,
då landet hade ett kommunistiskt
styre. Då jag inte ville avsäga mig
min kristna tro dömdes jag till tre
års fängelse, och fick utstå många
slag och olika sorters tortyr. Men
Gud i all sin nåd, höll mig vid liv.
Efter att jag släppts fri började
jag plantera kyrkor. I dag finns
det fler än 600 församlingar och
jag leder själv 45 av dem. De flesta
av dessa kristna utsätts för olika
typer av förföljelse som orsakar
trauman.
Församlingsledare agerar
ofta på ett uppriktigt, men vilselett sätt (såsom att betrakta trauman som synd) för att trösta sina
sårade och själsligt skadade medlemmar. Efter ett tag får dessa
kristna tillbaka sin smärta, depression och brustenhet. Många
förföljda kristna har slutat gå till
församlingen, eftersom de inte
har fått verkligt hjälp.
Jag var en sådan ledare. Jag
försökte alltid hjälpa människor
som hade fått utstå trauman, men
jag hade inte tillräcklig kunskap.
I den processen kan jag ha utlöst
en ännu större smärta hos dem,
eftersom jag inte förstod hur
8
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djupt rotad effekten av ett trauma
kan vara i en människas liv.
Så var det fram till att jag deltog i Open Doors traumarådgivningsutbildning. Jag lärde mig
mycket under den kursen. Jag
hörde ledaren säga sådant som:
”Trauma är en normal reaktion på
en onormal händelse... Alla upplever inte trauman på samma sätt...
När man hjälper människor som
har utsatts för ett trauma måste
vi sluta fråga oss ’Vad är fel med
den här personen’ och i stället
fråga ’Vad har hänt med den här
personen’.”
Efter kursen började jag omedelbart att använda mig av den
kunskapen. Vilken skillnad det
gjorde! Jag kunde erbjuda mycket
bättre hjälp till en församlingsmedlem som just hade förlorat
sin make och som hade förödmjukats vid begravningen för att hon
var kristen. När jag såg hur mina
råd hjälpte henne började jag under flera undervisningstillfällen
dela med mig av vad jag lärt mig
till andra pastorer. De häpnade
också över detta och uppmuntrades till att genast börja tillämpa
kunskaperna.
En av kursdeltagarna, syster
Meseret*, berättade för mig: ”Det
finns inget större än att återställa
någons värdighet och hopp!” Hon
kunde nyligen hjälpa en granne
som trodde att hennes man hade
dött på grund av hennes synd.
Meseret bjöd in damen till en traditionell kaffeceremoni och tog
sig sedan tid till att lyssna när

hon berättade om sin rädsla, frustration och brustenhet. Hon lät
henne gråta och grät till och med
tillsammans med henne. Det mötet var början på en helandeprocess för denna kristna kvinna,
och i dag har hon kunnat gifta om
sig. Den här personen som fick utstå ett sådant intensivt trauma
har nu blivit fullständigt helad!
Traumarådgivningen är viktig för kyrkan, och det finns ingen
bättre plats att engagera sig i det
än i en lokal församling som upplever olika grader av förföljelse.
Men den är inte bara viktigt för
församlingsmedlemmarna – ledarna behöver den också. Till och
med en av Guds största tjänare,
Moses, fick råd från sin svärfar,
Jetro.
Fram till nu har jag alltid sett
evangelisation som min kallelse,
och jag har till och med haft lätt
för det. Men jag har övertygats
om att traumarådsutbildningen
behöver ha mitt fokus nu, så att
jag kan hjälpa andra att ta itu
med de trauman som de ställts inför. Det ger oss så mycket glädje
att leda andra till mer vishet genom att de får vara till stöd för
dessa kristna.
Be gärna för att Gud ska
hjälpa oss att utbilda fler människor, och att stödet vi erbjuder
inte bara ska få kyrkan att växa,
utan att det ska hjälpa de förföljda kristna, och att de i sin tur
ska kunna hjälpa andra. b
*Fingerat namn.

www.open-doors.se
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Att förstå trauma

Trauma:
Hela smärtan tillsammans
Målet med Open Doors
program är att öka förmågan
hos kyrkan i Afrika att på rätt
sätt ta hand om kristna som
har traumatiserats. Du kan
vara med och åter ge dem
hopp.
Kyrkan i Afrika söder om Sahara har fått se en dramatisk
ökning i antalet mord, kidnappningar, våldtäkter och förstörda
kyrkor, affärsverksamheter och
hem. Dåden utförs av islamska
terrorister, myndigheter och religiösa fanatiker. Många kristna
har traumatiserats.
Detta riktade våld är dock
inte det enda problemet. Socialt
förtryck, som isolering, orsakar
också trauman. Ibland ser vi att
samhällen behandlar traumatiserade människor illa (till exempel
genom att isolera våldtäktsoffer) och därmed förvärras deras
trauma avsevärt.

Hur märks det att människor
har traumatiserats?
Trauman kan göra så att människor drabbas av hälsoproblem,
eller känslomässiga och psykiska
besvär såsom högt blodtryck, ilska och depression. Hur allvarligt
det är beror på traumats typ och
svårighetsgrad, tidigare psykiska
påfrestningar, vilket stöd de får,
fysisk och psykisk hälsa, kulturell bakgrund och ålder.
Vad händer om traumat inte
behandlas?
Obehandlade trauman kan leda
till skada efter skada. Pastorer,
som kanske har ignorerat sina
egna trauman, kan vara oförmögna att hjälpa offren, eller att
ta sig an andras situation. Samhällen kan bli så avtrubbade av
sina egna trauman att de inte
kan gå vidare. Till slut kan det
här leda till splittrade familjer,
upproriska och våldsamma barn,
våld i hemmet, drogmissbruk och
hämnd.

Vad gör Open Doors för att ta
itu med detta?
Open Doors arbetar för att öka
förmågan hos kyrkan att hjälpa
kristna att bli helade och återställda från traumats effekter.
Vårt arbete i området innefattar nödhjälp, medvetenhetsutbildning för pastorer och
teologistudenter, samt avancerad
utbildning för dem som ger vård
(som ofta genomförs av samarbetspartners och experter). Vi ger
också direkt stöd till traumavård
(till exempel genom att bygga ett
traumavårdscenter i norra Nigeria).
Open Doors hjälper också offer med att starta upp affärsverksamheter eller små företag, för
att få en inkomst. Vi underlättar
för drabbade att få kontakt med
Kristi kropp ur ett större perspektiv genom betjäning på plats,
förbön (via bland annat vår bönekalender) och skrivkampanjer.

Vad kan jag göra för att hjälpa?
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Be: Underskatta aldrig bönens värde.
Förbön är det första som de förföljda
kristna frågar efter, och att veta att de blir
ihågkomna i bön är oerhört uppmuntrande..

Besök: Du kan också delta i en av våra resor,
och få möjlighet att på plats uppmuntra
förföljda kristna. Läs mer på www.opendoors.se/resor

Skriv: Våra brevskrivningskampanjer
värdesätts mycket, eftersom brev ger ett
konkret bevis på att de inte har glömts bort,
utan att kristna över hela världen ber för
dem och tänker på dem.

Ge: Med din hjälp kan vi ge stöd till de traumatiserade kristna, inte bara i Afrika utan
över hela världen. Stöd vårt arbete genom
att använd den bifogade giroblanketten,
eller ge via vår hemsida www.open-doors.se
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Skriv en rad

Skriv en rad

Nigeria – Olowale Elisha och hans barn

Vid halvsextiden på morgonen den 9 juli 2016 blev
42-åriga Eunice Elish dödad
när hon, som hon ofta gjorde,
predikade på gatorna nära sitt
hem i Kubwa, ett område nära
Nigerias huvudstad Abuja.
Eunice var biträdande pastor i en
lokal kyrka. Efter sig lämnar hon
sin make, pastor Olowale Elisha
och deras sju barn, alla under 16
år (fyra flickor och tre pojkar).
Olowale hade varit orolig den
där morgonen, eftersom Eunice
inte kommit hem till klockan 6.30
som hon brukade. Händelser som
inträffat under veckorna innan
bidrog till hans oro.
Ett par veckor tidigare hade
Eunice predikat i närheten av en
moské, samtidigt som imamen
där också predikade. Han hade
slutat tala och lyssnat till vad Eunice sa, och därefter sagt till sina
medlemmar att lyssna till henne,
eftersom hon sade ”sanningen om
Gud”.

Ungefär en vecka efter det
mötet hade en främling sökt upp
Eunice i hemmet. Främlingen sa
att han var imam och att hans
skola låg bakom Olowales och Eunices hem. Han ville ha pengar
av henne. När Eunice förklarade
att hon inte kunde hjälpa honom,
hade han ilsken rusat iväg.
”Jag började känna mig väldigt orolig, men Eunice fortsatte
att gå ut tidigt på morgnarna och
berätta om Kristus,” förklarar
Olowale.
Han kallade samman till en
bönenatt. Det var den 8 juli.
”Vi bad hela natten och Eunice
ledde oss i lovsången... Inte kunde
jag ana att det var sista gången vi
bad tillsammans. Vi gick och la
oss vid fyratiden på morgonen.
Klockan fem steg Eunice upp och
begav sig ut till sin morgonpredikan.”
Trots den enorma förlusten
är Owale besluten att agera på
ett sätt som ärar Kristus, och han
uppmuntrar sina kristna syskon

att göra detsamma.
”Oavsett om förövarna blir
gripna eller ej, så förlåter vi dem.
Jag ber att de ska ta emot Kristus,
så att Han blir ärad”, sa han kort
efter Enices död.
Vill du be för Olowale Elisha
och hans barn, och skicka dem en
uppmuntrande hälsning?
Skrivkampanjen pågår till den 10
juli 2017

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

Vägledning för brevskrivning
• Skriv enkelt, tydligt, och skriv på engelska.

• Skriv aldrig nåt negativt om islam/muslimer.

• Skriv en kort och uppmuntrande (gärna

• Skicka inte pengar.

personlig) hälsning, gärna med en bibelvers.
• Visa hänsyn: Skriv inte för mycket om mottagarens svåra situation och dela inte för

• Skriv gärna namn och vilket land du bor i,
men skriv inte adressen.
• Nämn aldrig Open Doors vid namn.

mycket av välsignelserna i ditt eget liv.
SKICKA DIN HÄLSNING I ETT KUVERT TILL:

Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro
www.open-doors.se
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WORLD WATCH

NYHETER
EGYPTEN: Kristen kopt förlåter sin makes mördare
En kvinna, vars make dödades
när han försökte hindra en av de
självmordsbombare som attackerade kyrkor i Egypten på palmsöndagen, har i egyptisk
TV berättat hur hon helt
och hållet förlåter makens
mördare.
Påståendet gjorde att
programledaren för vånat utropade att kopter ”är
gjorda av ett annat material”.
Naseem Faheem, vakt
vid St Markus Katedral i
Alexandria, Egypten, var
en av de första att bli dödad, när en självmordsbombare sprängde sig själv
utanför katedralen. Hans änka
har berättat på Egyptens ONTV

att hon inte är arg på gärningsmannen, utan att hon har förlåtit
honom och ber att Gud också ska
förlåta honom.

”Jag är inte arg på den som
gjorde det”, sa hon. ”Jag säger till
honom, ’Må Gud förlåta dig och vi

gör det också. Tro mig, vi förlåter
dig. Du har gjort så att min man
kommit till en plats som jag inte
ens kunnat drömma om. Tro mig,
jag är stolt över honom.
Och jag önskar att jag var
där bredvid honom”.
Klippet, distribuerad
av Bibelsällskapet, visar
att tv-värden Amr Adeeb
blir mållös i nära 10 sekunder innan han säger:
”Egyptens kopter är
gjorda av stål! Om det var
min far, skulle jag aldrig
kunna säga detta. Dessa
människor har så mycket
förlåtelse. Men det är deras tro och religiösa övertygelse.
Dessa människor är gjorda av ett
annat material.”

INDONESIEN: Inte längre ett tolerant muslimskt land
Den kristne kandidaten Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) besegrades i valet av Jakartas guvernör,
med 58 procent mot 42 procent av
rösterna.
Tidningen The Jakarta Post
beskriver i en artikel från april
valkampanjerna som ”de smutsigaste, mest polariserande och
mest splittrande som nationen
någonsin upplevt.”
Hädelseanklagelserna mot
Ahok, som bidragit till att han
inte blev återvald, nedtonades dagen efter hans politiska nederlag.
Men den 9 maj dömdes Ahok
12
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till två års fängelse för hädelse.
Följden av denna valkampanj kommer troligtvis ha långtgående konsekvenser. Valet kan
komma att påverka de nationella
valen 2019, säger Thomas Muller,
World Watch Researchs förföljelseanalytiker.
”Det finns en lång historia av
ombytta lojaliteter i Indonesien.
Det gäller både politiker och partier och gör att presidentens koalition kanske blir svagare. Ett
alternativ med större islamistisk
betoning kanske uppstår i och
med att politiska grupper byter

till bättre möjligheter att kunna
regera i landet.”
Två saker verkar tydliga, enligt Thomas Muller:
”Från och med nu kommer
ingen medlem i någon religiös
eller etnisk minoritet att ha en
chans att ställa upp för en nationellt viktig politisk post. Vi kan
förvänta oss att det islamska kortet kommer att användas i framtiden för att vinna röster precis
som i vilket annat muslimskt
land som helst i världen. Indonesien ha förlorat sin oskuld i detta
sammanhang.”

World watch nyheter

”Dessa människor har så mycket förlåtelse... Dessa människor är gjorda av ett annat material.”

- Egyptisk programledare
om egyptens kopter.

TURKIET: Tuffare klimat för de kristna?
”Under nästan ett sekel har Turkiets politiska historia till största
delen varit ett sekulärt styre över
muslimska folk. Dess modell att
balansera gudomlig tro och jordisk regering kan snart komma
att förändras på ett betydande
sätt”, skriver Christian Science
Monitor (CSM) i en artikel.
Artikeln publicerades efter
folkomröstningen som hölls för
att godkänna 18 föreslagna ändringar i den turkiska konstitutionen.
”I folkomröstningen den 16
april godkände det turkiska folket, med ytterst liten majoritet, en
plan att öka presidentens makt”,
fortsätter artikeln.
Enligt Rolf Zeegers, förföljelseanalytiker på World Watch Re-

search, är förändringen verkligen
oroande.
”Turkiska väljare har inte
längre någon möjlighet att ha
kontroll. Den 16 april lämnade de
sin nation i president Erdogans
händer. De godkända ändringarna i konstitutionen förväntas
ge en möjlighet för honom att
fortsätta som president till 2029
och ge honom stor makt över lagstiftning och domstolar”, förklarar han.
”Kombinationen av en diktatorisk regeringsform med en
pro-islamsk hållning och den allomfattande nationalismen i Turkiet kan knappast anses vara
gynnsam för religiösa minoriteter”, säger han.

ETIOPIEN: Ytterligare restriktioner för kristen aktivitet
kan komma att införas
Tigrayregionen i norra Etiopien
överväger att anta en ny lag, som
begränsar kristna aktiviteter till
att hållas inom kyrkans gränser.
Detta kommer att innebära att
mindre kyrkor, som saknar egna
byggnader och träffas i hemmen,
kommer att bli illegala.
Om lagen går igenom, kommer den framför allt att påverka
kristna utanför den Etiopiska Ortodoxa kyrkan. Varje kyrka som
vill ha sin egen mark måste kunna
bevisa att de har minst 6000 medlemmar – ett antal som är högre
än hela den icke-ortodoxa kristna

befolkningen i delstaten.
Lagen kommer också att hindra kristna från att evangelisera
utanför kyrkans tomtgränser.
En liknande lag trädde i kraft
i den angränsande Amhararegionen som, tillsammans med Tigray,
har det största antalet ortodoxa
medlemmar i Etiopien. Lokala
kyrkoledare fruktar att andra delstater kommer att följa efter.
Under det senaste decenniet har Etiopiens religiösa karta
förändrats avsevärt. Under århundraden bestod Etiopien av en
etiopisk ortodox kristen kärna,

en sunnimuslimsk zon i öst och
ett område med animistisk/inhemsk tro i söder och landets västra delar. De 10 senaste åren har
de inhemska trosinriktningarna
minskat och gått över till protestantisk kristendom, som tros vara
den snabbast växande religiösa
gruppen i landet.
En del tidigare medlemmar
av den ortodoxa kyrkan har blivit
protestanter, något som skapar
spänning mellan de två kommuniteterna.

www.open-doors.se

13

NU STARTAR VI EN UNGDOMSAKADEMI:

VAR MED OCH FÖRÄNDRA!
Hösten 2017 startar Open Doors Unga en akademi som riktar sig till unga vuxna, mellan 18 och
30 år. Syftet med akademin är att utbilda, träna och hjälpa unga vuxna som, med sina gåvor, vill
vara med och förändra, påverka och vara en röst för den förföljda kyrkan.
”Under de föreläsningar jag haft de senaste
två åren har jag mött en stor längtan från
ungdomar att vara med och förändra. Många
har utryckt en oro över att detta ämne inte
lyfts tillräckligt i kyrkan i dag, och har en längtan till ett större engagemang. Många ställer
sig frågan hur de ska kunna hjälpa”, säger
Cornelia Sander, ungdomssamordnare för
Open Doors Sverige.
Open Doors Unga vill bjuda in ungdomar från
hela Sverige att delta i vår ungdomsakademi,
som startar den första helgen i september 2017,
och sträcker sig till våren 2018.
Under denna period kommer man vid tre
helger träffas på Götabro kursgård (utanför
Örebro) för att inspireras och få undervisning i
ämnen som:
• Förföljelse mot kristna
• Mänskliga rättigheter
• Hur håller jag bäst en föreläsning
• Konsten om att tala inför folk
• Att leda sig själv
• Källkritisk
• Att vara en röst i samhället
• Opinionsbildning
• Gud vill använda alla mina gåvor
• Det ni gör för en av dessa mina minsta
Under akademin kommer deltagarna att få hålla

i ett projekt för Open Doors på sina respektive hemorter. Det kan antingen vara genom
att blogga regelbundet, arrangera en kväll för
förföljda kristna, tala om Open Doors arbete på
ett möte eller hålla seminarium om kristnas situation i världen.
Vi vill ge utrymme för stor kreativitet och
hjälpa ungdomar att på bästa sätt förmedla det
Gud lagt ner i dem. Något som kommer att ske
genom bland annat:
•
•
•
•

Inspirations och undervisningshelger
Online coaching
Mentorskap
Litteratur och undervisningsmaterial
”Under ett besök i England fick jag förmånen att träffa en tjej som gått Open Doors
ungdomsakademi i England. Där tändes en
längtan i mig att få göra detta även i Sverige!
Tjejen sa till mig att hon har fått vänner för
livet, vänner i samma ålder som brinner för
samma sak, att hon inte längre är ensam i
denna fråga. Detta längtar jag efter att se i
Sverige”, säger Cornelia.

Akademin avslutas med en gemensam resa
för deltagarna för att träffa, uppmuntra och
uppmuntras av kristna som dagligen möter
förföljelse.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG: WWW.OPEN-DOORS.SE
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Hemmafronten

UNDER VÅRA INSPIRATIONSHELGER

KOMMER VI BLAND ANNAT FÅ LYSSNA PÅ:
Lars Adaktusson

EU-parlamentariker (KD)

Josefine Arenius

Författare, föreläsare och ledarutvecklare

Jenny Axene

Grundare för organisationen Invisible Friend

Charbel Gabro

Grundare för arbetet Integrera flera

Peter Paulsson

Generalsekreterare för Open Doors Sverige

Cornelia Sander

Låtskrivare/musiker och ungdomssamordnare för
Open Doors Sverige
www.open-doors.se
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OVISS FRAMTID
FÖR IRAKS KRISTNA

I slutet av april arrangerades ett seminarium i riksdagen med temat: Oviss framtid för kristna
minoriteter i Irak.
Kristdemokraten och riksdagsledamoten Robert
Halef bjöd, i samarbete
med Open Doors, in till
seminariet. Medverkade gjorde bland annat Nicodemus Daoud
Sharaf, Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop för Mosul och Rami
Abed al-Masih, en av Open
Doors fältarbetare för Mellanöstern.
”Det är aldrig försent att göra något, det är sent men
inte för sent”, säger ärkebiskop Nicodemus.
Sedan 1990-talet har antalet kristna i Irak minskat stadigt, med sin kulmen under Islamska Statens
framfart 2014.
”Vi är en minoritet i Irak, utan värdighet och rättigheter. Vi ser människor dödas framför våra ögon, det
sker dagligen på våra gator. Varför? Vi behöver er hjälp
för att kunna stanna i vårt land. Vi är människor och vi
vill kunna leva som människor”, säger ärkebiskopen.
Open Doors har funnits på plats i Irak under
lång tid, och arbetar nu för att hjälpa kristna att
komma tillbaka till sina hem.
”Genom vårt nätverk och kontakter i landet ger vi
kyrkorna den hjälp de efterfrågar. Vi ger traumastöd,
distribuerar kristen litteratur och biblar och fokuserar

på att hjälpa kristna att få en framtid i landet”, säger
Rami al-Masih.
”Människor är desperata och känner hopplöshet.
Förföljelsen är inte ny, och det var inget nytt som hände
2014, kristna har levt och mött förföljelse i åratal. Men
nivån av våldet och förföljelsen har ökat på grund av
Daesh (IS). Kristna har inte mött den här nivån av förföljelse tidigare, och det har lett till att många lämnat
landet”, säger Rami.

GE KRISTNA I IRAK EN NY FRAMTID:

BG 900-3054
Swish: 900 30 54
Märk din gåva: ”Åter Irak”

