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Ledare

NÄR DEMOKRATIN SVIKTAR
Indien är världens största demokrati med
en befolkning på nästan 1,3 miljarder
människor. Cirka 65 miljoner (2,3 procent)
är kristna, och många av dem upplever
förföljelse. Inte bara bagateller, utan allvarlig förföljelse som överfall, våldtäkter,
misshandel, offentliga kränkningar eller
till och med döden.
I Sverige är demokratin ett skydd för
oss, även om vissa emellanåt kommer i
kläm. Vi har stor anledning att värdesätta
vårt land och dess demokrati.
Vid ett besök i Indien i maj månad fick
jag själv uppleva hur det var att inte känna mig säker. Vi besökte två av våra projekt i en avlägsen by, långt ute i landsbygden. Det är inte var dag, om ens någonsin,
som västerlänningar kommer på besök.
Vårt besök väckte uppståndelse bland
lokalbefolkningen, men vi slapp obehagliga upplevelser. Men bara det faktum att
befinna sig i en situation där jag kände
mig hotad var obehagligt. För mig varade
detta bara ett kort besök, men för de lokala kristna är förföljelsen ett livsvillkor. Så
här är det varje dag.
Jag önskar att du hade varit där tillsammans med mig. Att du kunde ha tryckt
de kristnas händer, gett dem en kram, bett
tillsammans med dem och hört deras vittnesbörd – om hur Gud är med dem, även

genom de allra svåraste perioder. Han har
aldrig lovat oss ett lätt liv, utan ett liv där
han går med, oavsett vad som möter oss.
En av de kvinnor som vi träffade hade
haft en alkoholiserad man. Eftersom hon
dessutom var kristen behandlade han
henne ännu sämre. I flera år fick hon
utstå ett förfärligt lidande, men hon bad
för sin man. I dag är han också kristen, fri
från sitt missbruk och aktiv i kyrkan.
Gud är stor, men kanske ser vi det
ännu tydligare när vi själva möter
svårigheter?
Vart vänder du dig med de svåra saker
som möter dig i livet? Någon berättade
en gång för mig att när du går igenom
svårigheter i livet, sjukdom, arbetslöshet
eller annat, kan det antingen föra dig
närmare Gud eller också längre bort från
honom. Hur hanterar du det svåra? Förtränger du detta eller skjuter du det ifrån
dig och ”klarar av det själv”, eller söker du
Gud och låter motgången göra dig mer
beroende av och mer lik honom?
De kristna i Indien känner bara till en
väg, en plats där de kan hämta hjälp: Hos
Herren. Han kan skydda, hela, trösta och
ge nytt livsmod. Vi behöver söka honom
medan det finns tid.

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige

www.open-doors.se
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Förföljelse i Indien

VÄLSIGNAD GENOM

FÖRFÖLJELSE

40-årige Subhash från Indien fängslades på falska grunder. Det pågår flera
rättsfall mot honom, efter falska anklagelser som personer i hans by riktat
mot honom, eftersom de ogillat att han predikat om Jesus.
Open Doors samarbetspartners har betalat borgen för Subhash. Han får
fortsatt stöd för att kunna bemöta de påhittade anklagelserna som riktas mot
honom, och bevisa sin oskuld.
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”Det finns ett stort antal rättsärenden mot mig. Jag anklagas för
att lura människor, men också för
att vara en gangster som hetsar
upp folkmassor mot regeringen.
Dessutom anklagas jag för att ha
kidnappat en flicka, slagit henne
medvetslös och torterat henne.”
Subhash är inte på något sätt
kriminell, inte heller har han begått några allvarliga brott av misstag. Trots det har han fått flera
allvarliga anmälningar mot sig,
allt för att han predikat om Jesus.
Ändå ler Subhash brett när
han delar med sig av sin berättelse.
”Herren ger mig glädje i hjärtat, trots min kamp.”
Han tystnar, och fortsätter
mer allvarligt: ”Jag är bara oroad
för en sak: Att jag inte ska kunna
fortsätta med min verksamhet
som tidigare. Det är smärtsamt
att ens tänka på att det kan bli så.”
Precis som andra lantbrukare i hans by har Subhash arbetat hårt på fältet för att tjäna ihop
tillräckligt till familjens grundläggande behov. När man ser hur
enkelt han lever är det svårt att
ens föreställa sig allt som han
har gjort för Gud, fram till förra
året då anklagelserna mot honom
kom. Subhash brukade leda söndagsgudstjänsterna och hålla bönemöten på sin mark. När han
ledde bönemöten deltog minst 1
500 personer.
Mirakelguden
Subhash har inte slutfört några
teologiska kurser, han har knappt
någon utbildning alls, men ändå
kom tusentals personer till gudstjänsterna och bönemötena som
han brukade hålla i.
”Allt började med att Gud helade min fru. Jag var hindu på
den tiden. Jag hade nästan inga
pengar och, i knappt fyra månaders tid bar jag henne till olika

ställen för att hon skulle bli behandlad. Många gånger bar jag
henne på min rygg.”
Hans röst mjuknar när han
berättar om de svåra tider som
han och hans fru fick gå igenom.
”Jag blev utfattig av att betala
för hennes behandlingar, och hon
blev ändå inte frisk. Hon kunde
inte sitta eller gå, och jag trodde
att hon skulle dö. En dag följde
jag med en kristen bekant till en
gudstjänst. När pastorn hade bett
för henne kunde hon stiga upp
och gå långsamt. Min tro ökade.”
”Hon blev inte helad på en

”JAG ÄR BARA
OROAD FÖR EN
SAK: ATT JAG
INTE SKA KUNNA
FORTSÄTTA MED
MIN VERKSAMHET
SOM TIDIGARE. DET
ÄR SMÄRTSAMT ATT
ENS TÄNKA PÅ ATT
DET KAN BLI SÅ.”
gång, men jag kunde se att hon
blev bättre dag för dag. Jag låste
dagligen in mig i ett rum och bad
till Gud i timmar, att han skulle
återställa hennes hälsa. Efter
några dagar var hon helt frisk.”
Subhash fortsätter att berätta
om Guds ovanliga verk i hans liv:
”Min pastor lärde mig att när
helst jag såg någon som var sjuk
skulle jag be för honom i tro och
då skulle han bli frisk. Så jag bad
för många sjuka människor. De
blev helade. Efter att ha fått se så
många mirakel ske började fler
människor komma till mig och
ville att jag skulle be för dem.”
Subhash började snart hålla
möten, i och runt omkring hans

by, för att berätta om evangeliet
och be för de sjuka.
”När vi samlades till gudstjänst kunde ibland över 3 000
personer komma dit. Jag bad för
de sjuka och de blev helade.”
Avundad och sviken
I september förra året tvingades
Subhash ta ett uppehåll i gudstjänsterna som han arrangerade
i sin by. Det gick inte att dölja det
stora antalet människor som kom
till hans möten.
Subhash blev bevakad, särskilt av byns rika hinduiska
godsägare. En av dem var en inflytelserik man som byborna kallade
Thakur (en titel på en högt uppsatt person, som används i klas�samhällen i Indien).
"Förmögna människor brukade komma till mitt nedgångna
skjul i sina stora bilar. De ville att
jag skulle be för dem. De brukade
behandla mig med respekt. Thakur och andra välbärgade hinduer avundades mig allt detta. De
blev extremt irriterade över att
jag predikade om Jesus.”
”De tvingade en flicka att
vittna mot mig. Hon vittnade
falskt inför polisen och sa att jag
hade slagit henne medvetslös,
kidnappat, bundit och torterat
henne.”
Subhash vänder bort blicken,
och har svårt att dela med sig av
fortsättningen.
”Flickan som vittnade mot
mig hade deltagit i mina bönemöten. Det var chockerande att inse
att människor som jag hade betjänat hade svikit mig.”
Utöver dessa anklagelser lämnade de inflytelserika hinduerna
i byn även in andra falska anmälningar mot Subhash, där de
påstod att han var en gangster
och en bedragare som hade lurat
människor.

www.open-doors.se

5

Förföljelse i Indien

”VI BLIR SOM EN BIT TYG
SOM TVÄTTAS GÅNG PÅ
GÅNG – JU MER VI TVÄTTAS
MED FÖRFÖLJELSE, DESTO
RENARE BLIR VI.”

Frisläppt
När Subhash arresterades utgöt
han sin ilska inför Gud i fängelset, men Gud påminde honom om
namnen på dem som hade förföljts för evangeliets skull.
”Jag bad oavbrutet och kunde
inte äta något på fem dagar. Jag
bad hela nätterna. Vakterna slog
mig ofta och sa att jag skulle äta
min mat, men jag kunde inte äta.”
Men Gud använde också Subhash inne i fängelset.
”Jag delade med mig av evangeliet till tolv andra interner. Elva
av dem började tro, så jag lärde
dem hur de skulle be. På tionde
dagen gav Gud mig en vision om
att jag skulle släppas fri. Jag sa till
alla mina medfångar: ’Ni kommer
alla att få se hur Gud i dag kommer att sätta mig fri.”
Men medfångarna trodde honom inte.
6
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”De berättade för mig att anklagelserna mot mig var så starka
att jag inte på några villkor kunde
bli frisläppt under de kommande
tre åren. Deras tvivel påverkade
inte min övertygelse. I stället sa
jag till dem att de skulle be för sin
egen frigivning också, och att Gud
skulle släppa dem fria tillsammans med mig.”
Hans ögon lyser av entusiasm
då han fortsätter:
”Gud besvarade alla mina böner. Jag släpptes fri, och mina
elva medfångar, som hade tagit
emot Jesus, släpptes också fria”,
säger han. ”Jag är så tacksam för
att Open Doors genom sina lokala
medarbetare gav mig stöd när jag
behövde det och betalade borgen
för mig.”
Välsignad genom förföljelse
När han får frågan om han för-

står varför Gud tillåter förföljelsen i hans liv svarar han:
”När vi utsätts för förföljelse
välsignar Gud oss. Vi blir som en
bit tyg som tvättas gång på gång
– ju mer vi tvättas med förföljelse,
desto renare blir vi.”
Subhash måste fortfarande
hålla en väldigt låg profil. Han
kan inte leda några bönemöten
med tusentals deltagare, som han
tidigare gjort.
Men det finns ingenting som
kan stoppa hans beslutsamhet att
ge hopp till dem som inte har något. Subhash går från by till by för
att dela evangeliet, be för människor i svårigheter och berätta
för dem om Jesus.
*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl

Juridiskt stöd till kristna som
arresterats på falska grunder
Livet är extremt svårt för kristna ledare i Indien som arbetar i fält och
som är aktivt involverade i att dela evangeliet. De blir hotade, slagna,
i bland till och med misshandlade till döds. Hundratals har arresterats
på falska grunder.
Genom våra samarbetspartners hjälper Open Doors till med att
betala borgen för dessa kristna och genom juridiska kontakter hjälper vi även ledare och evangelister med de rättsmål som bygger på
falska anklagelser, och ser till att de får en rättvis rättegång.

Andra sätt vi hjälper kyrkan
i Indien på
Med ditt stöd, och genom våra samarbetspartners i Indien, hjälper Open Doors varje år tiotusentals förföljda kristna i Indien, med fokus på följande
områden:
•

KRISTET MATERIAL – Vi förmedlar biblar, barnbiblar, och minibibliotek med böcker, kursmaterial och
söndagsskolematerial.

•

UTBILDNING – Vi undervisar och utbildar pastorer
och församlingsarbetare i förföljelse och vad det innebär, arrangerar läger för barn och ungdomar, ordnar
lärjungeseminarier för familjer och tillhandahåller ledarskapsträning och teologisk undervisning.

•

UTVECKLING – Vi tillhandahåller samhällsutvecklande
projekt, som läs- och skrivutbildning för vuxna, skolundervisning för barn, yrkesförberedande utbildningar,
samt förmedlar akut bistånd och stöd.

•

JURIDISKT STÖD – Vi förmedlar juridisk assistans,
arrangerar seminarier om juridik och tillhandahåller
team som står redo att snabbt agera för att hjälpa förföljelsens offer.

Ge

Hjälp till att sprida evangeliet och bevara
kyrkan i Indien. Ge en gåva genom att använda
den bifogade plusgiroblanketten, eller ge online
genom vår hemsida www.open-doors.se eller via
Swish: 900 30 54

Be

Subhash och Indiens förföljda kristna är
vanliga människor med en ovanlig Gud. De behöver styrka, vishet och kraft. Vill du be för dem?

www.open-doors.se
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Fokus på Indien

Indien under Modi:

Allt mer våld
och förföljelse
D

et hindunationalistiska
partiet BJP har sedan tre
år tillbaka regeringsmakt i
Indien. Under denna period
har våldet mot minoriteterna blivit allt intensivare,
och Indien – världens största
demokrati – har hamnat på
plats 15 på Word Watch List
2017, som listar de 50 länder
där kristna utsätts för mest
förföljelse.
Indien hade tidigare en ganska tolerant inställning till kristna. För
ett tjugotal år sedan förekom det
nästan ingen förföljelse, men sedan 2014 har förföljelse blivit allt
vanligare.
Enbart ifjol rapporterades 443
våldsincidenter mot kristna eller
deras egendomar. Det är mer än
dubbelt så många fall som året
innan. 15 kristna miste livet.
Situationen ser inte ut att förbättras. Under årets första kvartal har det rapporterats om 248
fall där kristna trakasserats, hotats eller angripits för sin tros
skull. Den ökade förföljelsen är
en direkt följd av de pågående försöken att göra Indien till en hinduisk nation.
Men de rapporterade incidenterna är bara toppen på ett isberg.
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Allvarliga hot och fysiskt våld föregås ofta av en lång process där
man pressar kristna att återvända till hinduismen genom att
utsätta dem för diskriminering,
utfrysning och andra påtryckningar.
Hindunationalism
Indien genomgår en process som
vuxit fram ur den hinduiska nationalismens hindutva-ideologi
(ordagrant översatt: ”hinduiska
principer”) där man anser att Indien bara kan bli en framåtsträvande och enad nation om man
följer principen "en religion, en
kultur och en nation".
Den högerorienterade hindunationalistika rörelsen RSS
(Rashtiya Swayamsewak Sangh)
är mycket utbredd i Indien. Den
politiska grenen av RSS, Bharatiya-Janata-partiet, har majoritet
i många delstater och är dessutom premiärminister Narendra
Modis parti.
Modi förnekar bestämt att
det skulle finnas någon som helst
förföljelse av kristna eller andra
minoriteter. I ett teveprogram sa
han att det så vitt han vet ”inte förekommer några kyrkbränningar
eller andra trakasserier”.
Samtidigt drabbas kristna i

BJP-styrda byar runt om i Indien
av social utfrysning. De förvisas
från sina byar, hamnar i fängelse, utsätts för hot, övergrepp, fysiskt våld och får i vissa fall sätta
livet till. Partiet har som mål att
Indien år 2020 ska vara ”befriat
från kristna”.
På grund av partiets valframgångar styrs numera 65 procent
av Indiens befolkning av BJP både
på central- och delstatsnivå.
Detta innebär att BJP har fått
majoritet i parlamentets överhus
och därmed tillräcklig makt i parlamentet för att genomföra de lagändringar som krävs för att göra
Indien mer hindunationalistiskt.
”Detta är en oroande trend”,
säger en talesperson för Open
Doors. ”Fortsätter den pågående
trenden, så kommer också övergreppen mot kristna och andra
minoriteter att bli vanligare. Tidigare var Indien ett föredöme när
det gäller religionsfrihet och tolerans. Vi uppmanar Indien och
det internationella samfundet att
göra allt som står i deras makt för
att skydda de miljoner minoriteter som förföljs för sin tros skull.
Det måste bli slut på hatkampanjerna, och polisen måste ta
itu med förövarna, som i dag har
straffrihet.”

Så tvingas kristna
tillbaka till hinduismen
STEG 1 - ISOLERING

Pastorn tvingas bort från byn. Församlingsmedlemmarna får inte kontakta honom och
inte heller lämna sina byar för att fira gudstjänst med andra kristna.

STEG 2 – UTFRYSNING

Extremisterna hindrar kristna från att delta i
samhällslivet. De får inte ha någon statsanställning, får inte driva handel, hämta vatten från
brunnen, köpa mat och andra varor i butikerna
eller ens prata med övriga bybor.

STEG 3 – ÖVERGREPP

Som statistiken visar blir det också vanligare
med fysiskt våld. Familjer utsätts för hot och
kristna misshandlas. Det händer att flickor och
kvinnor blir våldtagna och barn kidnappade.

STEG 4 – ÖVERTALNING

På något stadium kommer hinduprästen för att
indoktrinera de kristna genom att påtala att de
föddes som hinduer och därigenom försöka
övertala dem att återvända till hinduismen.

STEG 5 – TVÅNGSOMVÄNDELSE

Vägrar de kristna att konvertera så förekommer det att de förs från sitt hem, tvingas gå en
hinduisk procession och släpas iväg till templet. Där måste de under tvång buga sig för
avgudabilder och läsa hinduiska heliga texter.
Sedan smetas de ofta in med kodynga och/
eller ko-urin för att bli ”renade”.
www.open-doors.se
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FYRA UTMANINGAR
för kyrkan i Indien
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1.

Kyrkan i Indien är oförberedd på att möta
förföljelse och okunnig om hur den ska
reagera på växande påtryckningar från staten,
religiösa fanatiker och den egna släkten,
särskilt i samband med att landet blir allt mer
hindunationalistiskt.

2.

Indiens kristna faller lätt offer för falska
läror eftersom de saknar sund teologisk
undervisning, lider brist på lärjungaskap och
inte får tillräcklig uppföljning.
Open Doors • Nr. 7 • Juli 2017

3.

Man saknar en ny generation församlingsledare. Visserligen växer församlingen snabbt
på gräsrotsnivå, men pastorer och evangelister får ingen träning i sina uppgifter. Inte heller
tränas nya ledare i kyrkorna.

4.

Kyrkan i Indien är fortfarande splittrad på
grund av lärostrider, begränsat samfundstänkande och det utbredda kastsystemet.

World watch nyheter

WORLD WATCH

NYHETER
INDONESIEN: Kristen guvernör dömd för hädelse
Den avgående guvernören i
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, känd som Ahok, dömdes i maj till två års fängelse
för hädelse. Straffet blev hårdare än vad åklagarna yrkat.
Det överraskande resultatet
har fördömts av politiker och
människorättsgrupper från
hela världen.
Nyheten välkomnades däremot av de islamister som
hade samlats utanför domstolen. De hurrade och ropade
”Allahu Akbar” (Gud är större).
Rättegången ansågs ha politiska motiv, och domen visar
på den växande religiösa intoleransen i världens största
muslimska land.
Ahok är kristen med kinesiskt ursprung. Han anklaga-

des för hädelse efter att ha
sagt att hans politiska motståndare citerat Koranen för
att få muslimer att inte rösta
på honom i guvernörsvalet.
I ett brev som hans hustru
läste upp under en presskonferens efter domen förklarade
Ahok att han “för folkets och
nationens skull” beslutat att
inte överklaga. Han syftade
på de protestdemonstrationer
som hållits både för- och mot
honom, och som lett till omfattande skador och förluster.
“Jag vet att detta inte är
lätt för er att acceptera, och
än mindre för mig”, skrev han
i sitt brev. “Men jag har lärt
mig att förlåta och att finna
mig i det hela.”

COLOMBIA: Paramilitära styrkor utnyttjar tomrummet efter FARC
Allteftersom FARC-gerillan dragit sig tillbaka har
paramilitära grupper tagit kontroll över landsbygdsområden i norra Colombia. Uppgiften kommer från
en jesuitpräst enligt nyhetskanalen Telesur.
De lokala myndigheterna sägs inte ha gjort tillräckligt för att stoppa detta. Prästen hävdar att mer
än 400 människor som bor i området San José de
Apartado och kringliggande byar påverkas av situationen.
En av de allvarligaste incidenterna, förutom
våldtäkten på en 13-årig flicka i januari månad,
skedde när 30 beväpnade män trängde sig in i en
långfredagsparad den 14 april.
Regeringens fredsavtal slöts enbart med rebell-

gruppen FARC, och nedrustningen drar ut på tiden.
Aktiva utbrytargrupper ur FARC och andra paramilitära grupper utnyttjar tomrummet efter gerillans
officiella tillbakadragande.
“Dessa grupper styr nu i områden på landsbygden, där folk aldrig har upplevt lagstadgad trygghet
eller andra rättigheter”, förklarar Rossana Ramirez, förföljelseanalytiker för World Watch Research.
”Kristna i sådana regioner blir direkt utsatta eftersom deras ledare predikar fred och rättvisa och öppet fördömer själva ideologin hos de paramilitära
grupperna. Särskilt på landsbygden kommer vi
framöver troligen att få se fler attacker mot kristna
aktiviteter.”
www.open-doors.se
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Skriv en rad

Sri Lanka – Bön för pastor Dayaratne

Pastor Dayaratne och hans fru Mala har fått ta emot uppmuntrande hälsningar från
kristna över hela världen. Efter påtryckningar och falska anklagelser tvingades han
stänga sitt barnhem Agape – men nu ska barnhemmet öppna igen.

2001 öppnade pastor Dayaratne
och hans fru Mala barnhemmet
Agape i Hambantota, ett buddhistiskt område i Sri Lanka. De tog
hand om föräldralösa och övergivna barn och behandlade dem
som sin egen familj.
Under många år levde barnen
i hemmet. Eftersom de fick lära
sig om Jesus Kristus och Hans
kärlek till dem, sa de ibland till
sina lärare att de ville arbeta som
kristna missionärer när de blev
stora. Detta förargade de buddhistiska munkarna i området.
”Mina barn studerade hårt
och var aktiva i skolan,” sa pastor
Dayaratne. ”De var till och med
engagerade i olika sporter. Ibland
frågade lärarna vad de ville bli
när de blev stora och då svarade
12

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2017

de: lärare, läkare, pastor eller missionär. Det fick munkarna att påstå att Agape inte var ett barnhem
utan en uppfostringsanstalt för
kristna.”
Agapes buddhistiska grannar
började sprida falska anklagelser
om att Dayaratne utnyttjade barnen sexuellt och tvingade dem att
arbeta mot sin vilja. Efter anklagelserna tvingade myndigheterna
barnhemmet att stänga, och barnen fördes bort.
Brev av hopp
När Open Doors fick höra vad
pastor Dayaratne gick igenom
uppmanade vi kristna över hela
världen att skriva uppmuntrande
brev till honom och Mala. I juli
2016 besökte vi paret igen för att

ge dem breven som skickats in.
Paret fick brev från nästan
varenda kontinent – bibelord
skrivna med fin handstil, vackra
vykort, urklipp, bokmärken, teckningar från små barn – allt visade
att de var omslutna både av Guds
kärlek och av bön från kristna
runt om i världen. Samtidigt väntade de, och längtade efter, att få
öppna barnhemmet igen.
”Det främsta vapnet vi kristna
har när vi möter problem och förföljelse är bön,” säger pastor Dayaratne. ”Detta blev en så stark
uppmuntran.”
Kamp in i det sista
Eftersom barnen inte fick komma
till dem och barnhemmet stod
tomt, bestämde Dayaratne och

Skriv en rad

Dayaratne och Mala

Mala att de att själva skulle försöka nå ut till behövande barn.
De började sträcka ut en hand, genom ett nytt projekt som kallades
”Agape utan väggar”.
”Vi går ut i byarna för att nå
barnen. Min fru och jag har anlitat några duktiga ungdomsledare
från byarna och vi går dit och lär
barnen engelska. Vi erbjuder byborna att skicka sina barn till
våra lektioner gratis.”

”Nu finns vi på fyra olika platser och runt 200 barn kommer till
våra lektioner. Så nu har vi ännu
fler barn än tidigare,” säger Dayaratne strålande. ”Vi hade drygt
100 barn i barnhemmet, och nu
har vi det dubbla genom engelskundervisningen. Det tackar
jag Gud för – att vi kan nå de här
barnen. Vårt liv är väldigt kort,
men vårt ansvar är väldigt stort.
Vi måste leva för Jesus!”

I maj fick pastor Dayaratne de
goda nyheterna om att rättsprocessen äntligen var över. De frikändes och i ett uttalande skriver
domstolen att: ”Det finns ingen
grund för anklagelserna mot varken Dayaratne eller någon annan
från barnhemmet.”
”Nu kan vi fortsätta arbeta
med barnen. Tack så mycket för
era böner och ert stöd!”, säger
Dayaratne.

Dina böner och uppmuntrande brev gör skillnad!
Sluta inte be eller skicka en uppmuntrande hälsning!
Vem vill du be för och skriva till härnäst?
Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida: www.open-doors.se/skriv
www.open-doors.se
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Hemmafronten

Kristna flyktingar förföljs i
Sverige på grund av sin tro
Asylsökande kristna har utsatts för förföljelse, diskriminering och hot här i Sverige. Det visar en undersökning om religiöst motiverad förföljelse mot kristna
flyktingar i Sverige som Open Doors genomfört under våren.

Anne Muench

Under de senaste åren har ett stort antal flyktingar
sökt sig till Sverige. Samtidigt har det kommit flera
rapporter om religiöst motiverad förföljelse mot
kristna flyktingar här i landet.
– Det är därför som vi under våren genomförde
en enkätundersökning och nu har vi sammanställt
resultaten, berättar Anne Muench, projektledare för
undersökningen.
Totalt har 123 enkäter besvarats av kristna flyktingar som alla har utsatts för förföljelse på grund
av sin tro här i Sverige. Det kan röra sig om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra
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händelser. Samtidigt tros mörkertalet vara stort.
Resultaten visar bland annat att mer än hälften av samtliga deltagare i undersökningen har
drabbats av våldshandlingar minst en gång och att
nästan hälften har blivit dödshotade för sin kristna
tro här i Sverige.
– Det är oacceptabelt att sådant händer här i
Sverige. Vi måste värna om religionsfriheten i vårt
samhälle. Varje enskild person som utsätts för dödshot, våld, systematiska påtryckningar eller liknande
på grund av sin tro är en för mycket. Det är ett problem som måste tas på största allvar, säger Anne
Muench.
Kristna har utsatts för förföljelse på platser
utspridda över hela landet. Enkäterna besvarades av
flyktingar tillsammans med kontaktpersoner, som
hade en personlig relation till dessa flyktingar, som
drabbats av förföljelse. Några flyktingar har avböjt
att svara på grund av rädsla för ytterligare förföljelse.
De 123 deltagarna har tillsammans rapporterat
minst 512 incidenter, men bara 33 personer har polisanmält någon av händelserna. Många har avstått
från att anmäla då man anser att det inte hjälper,

... mer än hälften av samtliga deltagare i undersökningen har drabbats av våldshandlingar ... nästan
hälften har blivit dödshotade för sin kristna tro här i
Sverige."

eller för att de är rädda för att situationen kommer
att förvärras.
– Det är viktigt att alla flyktingar får ett förtroende
för polisen, så att fler vågar polisanmäla. Samtidigt
som de vid ankomst borde informeras om Sveriges
lagar, rättigheter och skyldigheter. Vi ser också ett
behov av fördjupad kunskap inom polisen, migrationsverket och andra myndigheter. Anmälningar

måste tas på större allvar. Sedan borde det vidtas
aktiva åtgärder, som till exempel snabbare vägar
till trygghetsboenden, för att skydda den drabbade,
säger Anne Muench.
– I rapporten framgår det att konvertiter är en
särskilt utsatt grupp som behöver skydd och stöd,
både från kristna församlingar men också från myndigheter, avslutar Anne Muench.

Be

Be för våra trossyskon här i Sverige som lider av förföljelse och utsatthet här för sin tro på Kristus.
Be att rapporten får bidra till större förståelse mellan olika grupper och religioner, och att Guds kärlek och
ljus får ta större plats i våra liv.

Ta del av rapporten
Du kan ladda ner rapporten i sin helhet på vår hemsida: www.opendoors.se/flyktingprojekt eller kontakta oss så skickar vi rapporten till dig
i pappersformat:
E-post: flykting@od.org - Tel: 019-31 05 00

www.open-doors.se
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MÖT OSS I SOMMAR!
Under sommaren kommer Open Doors att finnas med som utställare på flera
konferenser. Vi finns även med som talare på några och som medarrangör till Roslagskonferensen. Var med i bön och kom gärna och lyssna!

VI TALAR PÅ:
•

Almedalen - Den 4 juli presenterar vi vår flyktingrapport (arr. Dagen)

•

Hönökonferensen – Den 5 juli klockan 13:30 (fokus Mission)

•

Smålandskonferensen – Under konferensen arrangerar vi en Secret Church samling

•

OAS sommarmöte i Varberg – Den 26 och 27 juli håller vi seminarier på temat: ”Är du
kristen ska du dö!”

VÄLKOMMEN TILL ROSLAGSKONFERENSEN
Den 15 till 20 augusti är det dags för Roslagskonferensen i Furuhöjdskyrkan i Alunda. Förutom talare
från Open Doors, medverkar också prästen Hans
Weichbrodt och evangelisterna Hanna och Marcus
Bloom med flera. Open Doors medverkan:
•

18 augusti, kl 19.00 – Gudstjänst: Andreas R
(presentatör) Sång: Cornelia S (ungdomskoordinator)

•

19 augusti, kl 10:30 – Seminarium: ”Förföljelsen ökar, vem bryr sig?”

•

19 augusti, kl 13:30 – Seminarium: ”Blir
kristna förföljda i Sverige?”

För mer info: www.roslagskonferensen.se
Arrangörer: Furuhöjdskyrkan i Alunda och Open Doors Sverige.

BEHÖVER DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?
Under juli månad har vi lägre bemanning än vanligt, därför kan det ta någon dag extra att
skicka beställningar, gåvobevis och kondoleanser. Tack att du har överseende med detta.
Vecka 30 är kontoret stängt.

