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GUD VERKAR MITT I FÖRFÖLJELSEN
Förföljelsen har aldrig varit så stor som den
är nu. Vi lever i en tid då minst 215 miljoner
människor förföljs på grund av sin tro på Jesus Kristus. Enligt World Watch List har förföljelsen mot kristna ökat stadigt de tre senaste
åren och kristna världen över möter allt mer
våld och allt större förtryck.
Det är lätt att bli modfälld när man läser om
den förföljelse som kristna möter, läget kan
ibland kännas hopplöst.
Men vi får inte glömma att det finns en annan berättelse: det Gud gör bakom alla rubriker och negativ statistik. Aldrig har så många
muslimer, hinduer eller buddhister kommit till
tro på Kristus som under de senaste 50 åren.
Vi är den första generationen som får vara
med om att varje land har sin egen lokala kyrka. För bara några decennier sedan fanns det
endast inresta kristna i länder som Mauretanien, Qatar eller Bhutan. I dag har dessa länder en levande gemenskap av infödda kristna.
Det är inte alltid en stor gemenskap, men den
finns och den växer.
Samtidigt är det inte lätt för de lokala kyrkorna – trycket ökar på både lokala kyrkor och
Open Doors medarbetare att bistå nykristna
med biblar, undervisning och stöd. Det finns
ett starkt rop på hjälp.
Vid ett besök i Asien fick jag möta en man
som suttit fängslad i 13 år på grund av sin tro
på Kristus. Hans tid i fängelset hade varit svår

och han hade börjat glömma mycket av den tiden. När han satt fängslad fick han regelbundet ris av sin fru, som i riset smugglade in små
papperslappar med bibelord till honom. En liten sak kan tyckas, men de hade stor betydelse för mannen som orkade fortsätta. I sin mörkaste tid fick han kraft och uppmuntran att stå
fast vid sin tro.
Det är viktigt att inte förbise de små handlingarna – en liten bibel kan ha stor betydelse för
en person, en familj eller ett helt samhälle. I
detta nummer blickar vi tillbaka på förra året,
och ser vad Gud har kunnat göra genom dig
och mig.
Bakom alla siffror, alla utdelade biblar och den
undervisning som hållits eller nödhjälp som
getts, finns kristna vars liv har fått nytt hopp,
styrka och framtidstro. Framför varje bön för
de förföljda finns förändring och en ny framtid.
Låt oss se tillbaka på det gångna året och känna tacksamhet över det Gud gjort, det han gör
i dag och det vi ännu inte kan se.
Galaterbrevets författare skriver: ”Låt oss aldrig tröttna på att göra gott, för när tiden är inne
får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss
därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj” (Gal 6:9-10)
Tack för att du står tillsammans med den förföljda kyrkan!

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige

www.open-doors.se
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Distribution av biblar
och kristet material
... så att hemligt kristna blir styrkta av Guds Ord.

"Jag har bett om en ny Bibel och i dag sände Gud er till mig för att
ge mig den här gåvan! Tack så mycket." - En hemlig kristen från uyghurfolket i Kina.

”Om det inte vore för er organisation hade vi inte
kunnat dela ut dessa biblar. Ni står verkligen vid vår
sida för att stödja kyrkan här”, säger Judah*, en bibelutdelare som får stöd av Open Doors för att sprida biblar på Arabiska halvön.
Judah vet allt om de utmaningar som det innebär
att importera biblar till de strikt muslimska länderna i
området. I några länder, såsom Saudiarabien och Jemen, är det förbjudet att föra in fler biblar än en eller
två för personligt bruk. Biblar säljs inte i vanliga affärer, och de är oftast svåra att få tag på.
Med alla dessa begränsningar är det svårt för evangeliet att hitta in i det område som brukar kallas för islams hjärta. Ändå upplever Judah att det nu finns en
större öppenhet för evangeliet än någonsin. ”Människor hungrar så efter Guds ord, att det hittar sina vägar till dem”, säger han.
Han kan berätta mängder av historier om hur Guds
Ord har nått människor och förändrat deras liv. Som
tydligast har det varit bland icke-västerländska migrantarbetare.
”Många av deras pastorer är väldigt djärva när
de delar med sig av evangeliet till sina landsmän.
De använder alla sätt de kan tänka sig för att dela
evangeliet.”
Open Doors bidrog ekonomiskt till 5 000 Nya
4
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Testameneten som delades ut under julfirandet 2016
till de ofta utnyttjade och hårt arbetande migrantarbetarna.
Judah har också fått 1 000 mikro-SD-kort med ljudbiblar på olika språk, vid ett besök av en medarbetare
från Open Doors.
”Många arbetare från asiatiska länder är i stort sett
analfabeter, så att läsa en bibel är väldigt svårt för
dem. De kan då enkelt sätta in dessa minneskort
med ljudbiblar i sina telefoner och lyssna på evangeliet. En del av dem hörde evangeliet på sitt modersmål för första gången, medan det arbetade i det här
restriktiva landet.”
*Namnet har ändrats av säkerhetsskäl

TACK! Förra året delade Open Doors ut över 2,5
miljoner biblar, böcker och annan kristen litteratur i
länder där det är förbjudet eller svårt att få tag på.
•

Över 910 000 biblar och annat kristet material
delades ut i Centralasien förra året. Många kristna i Centralasien har vare sig tillgång till Bibeln,
internet eller kristna bokaffärer.
“Tack för att ni har försett vår kyrka med biblar. Utan er hjälp hade vi inte haft möjligheten
att ge folket det viktigaste som finns: Guds Ord!”
– Pastor Hakeem

•

Open Doors delade ut över 114 000 biblar och
annat kristet material i Syrien under förra året.
”Jag besökte en änkas hem och fick höra att
hennes bibel hade bränts under ockupationen
av orten Maaloula. Jag var så glad för att jag
hade biblar med mig och kunde ge henne en
ny. Hon blev verkligen tacksam.” – Open Doors
samarbetspartner i Syrien.

•

I Gulfregionen delades över 257 000 biblar och
annan kristen litteratur ut.

•

Över tusen kristna palestinier deltog under den
Palestinska Bibeldagen som arrangerades för
tredje året i rad av Palestinska Bibelsällskapet.
Dagen sponsrades av Open Doors.

Förra året delade Open Doors ut över

Det är tillräckligt för att fylla
16 746 folkvagnsbubblor

2 512 000

biblar, böcker och annat kristet material

www.open-doors.se
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Tränar kristna och
deras ledare
... så att de kan stå starka för Jesus.

”Denna lärjungaskolan förändrar liv – andra program och studier
gav mig bara teologisk kunskap”- Abid , deltagare i en av Open Doors kurser för nykristna.
Ibsa*, som är pastor, arbetar bland förföljda kristna i
Östafrika.
”Jag blev kristen som ung man, när landet stod under kommunistisk regim. Under den perioden satt jag
i fängelse i tre år och blev slagen vid flera tillfällen
och fick utstå olika slags tortyr för att jag inte ville
avsäga mig min tro. Men genom sin nåd hjälpte Gud
mig att hålla ut.”

*Namnet har ändrats av säkerhetsskäl

Efter frisläppandet började han plantera och grunda
församlingar. I dag har över 600 församlingar planterats, och Ibsa har hand om 45 av dem. Många av
de kristna i området bär på traumatiska erfarenheter
på grund av förföljelse, och Ibsa har lärt sig att hjälpa dem.

TACK! Under förra året tränade Open Doors över 1
miljon kristna som möter förföljelse och diskriminering. Kurserna innehåller teologi, hantering av
förföljelse och rådgivning vid trauman.

”Jag har alltid försökt att hjälpa människor som bär
på trauman, men jag hade inte tillräckliga kunskaper. Jag kanske vållade större skada under processen, eftersom jag inte förstod hur djupt ett trauma
kan påverka en människas liv.”

•

Tack vare våra understödjare kunde Open Doors
bekosta träning och utbildning till drygt 821 500
kristna i Mellanöstern och Nordafrika.

•

I Centralafrikanska republiken arrangerade
Open Doors seminarier med syfte att stifta fred,
försona, återupprätta människor och återuppbygga samhällen.
”Vi såg oräkneliga saker hända i vårt land och
speciellt i vår region... Seminarierna gör det möjligt för oss att överföra vad vi lärt oss till medlemmarna i våra kyrkor, så att vi kan bli mer enade
och rustade att göra det Gud vill.” – Pastor Ulia
Elkanah

Ibsa deltog i en utbildning i traumahantering som anordnades av Open Doors.
”Jag lärde mig mycket under den kursen. Och vilken
skillnad det blev! Jag kunde erbjuda mycket bättre
hjälp till en förföljd kristen kvinna som just förlorat sin
man och dessutom blivit förödmjukad på begravningen för att hon var en kristen. När jag såg att mina
råd hjälpte henne, började jag dela med mig av vad
6

jag lärt till andra pastorer. Dessa blev också inspirerade och uppmuntrade och började direkt att använda sin nya kunskap. Jag har blivit övertygad om
att jag behöver fokusera på utbildning i traumahantering, så att jag kan hjälpa andra att bemöta kristna med trauman. Det ger så mycket glädje att hjälpa
andra, att bli skickligare i att hjälpa dem.”
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•

•

•

På Sri Lanka deltog många kristna i Open Doors
träningsprogram Stå stark i stormen (Standing
Strong Through the Storm).
”Genom programmet fick jag en djupare förståelse för att Gud verkligen har en plan för mitt
liv, en plan som han leder mig att fullfölja... Han
kommer att ge mig kraft att göra hans vilja.” –
En av deltagarna
I Irak gav yrkesutbildning hopp och stabilitet till
många kristna som flytt från sina hem.
”Jag är glad över att vi inte står ensamma i
allt detta.” – Madonna, deltagare i en sömnadskurs som leddes av en Open Doors samarbetspartners.

”En perfekt utbildning. Den innehöll alla viktiga ämnen vi behöver i dessa krigstider.” – Aram

Open Doors tränade
mer än

1 050 500
kristna som mött
förföljelse och
diskriminering.

I Libanon deltog ett tjugotal ungdomar från Syrien i en femdagars utbildning med inriktning på
ungdomsledarskap.
www.open-doors.se
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vi tog emot era gåvor och er hjälp. Vi
brinner för att hjälpa den underjordiska
kyrkan i Nordkorea och är så tacksamma
för vad ni har gjort.” - Kristen nordkorean

Nordkorea

Under året förmedlade vi nödhjälp till över
60 000 nordkoreanska kristna – tack vare
Open Doors understödjare.
”Vi fylldes av Jesu nåd och kärlek när

Levererade biblar
och kristet material
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“Vi skulle viljaoversigt for
tacka er så 2015
mycket för ert
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känner den djupa
kärlek ni ger till
oss. Tack vare ert
stöd kan vi möta
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inte bara när det
gäller mat eller
materiella behov,
utan också de
andliga behoven.”
- Samarbetspartner
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Syrien

Under förra året förmedlade Open Doors
medhjälpare över 114 000 biblar och kristet material till Syrien.
“Jag besökte en änkas hus och fick höra
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säger jag, som mamma, tack! Mina barn
och jag lever, äter och har kläder tack vare
att Gud genom er har gett oss alla dessa
välsignelser.” - Sharifa, änka och mor till 8
barn, Kamerun

Afrika

Över 103 000 kristna i Afrika söder om
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Förra året förmedlade Open Doors
medhjälpare praktiskt stöd till över 16 000
kristna i Indien.
“Ni har sagt att ni kommer stå med oss
så snart vi har ett behov. Ert stöd har

Nordafrika
Open Doors
understödjare
bekostade utbildning till över 821
500 kristna i
Mellanöstern och
Nordafrika.
“Kursen förvandlade mitt liv
– andra program
och studier har
bara gett mig
teologisk kunskap.
Utbildningen hjälper mig att förstå
vem Gud är, lära
känna Jesus och
att få tag i verktygen för att växa
som kristen.” Abid som deltog i
en av Open Doors
lärjungaskapskurser för nykristna.

verkligen uppmuntrat oss, vi har även fått
rättsligt stöd. Tack till Open Doors och era
understödjare” - Neeraj, en kristen indier
med hinduisk bakgrund som i en ritual
tvingades förneka sin kristna tro.
www.open-doors.se
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Stöd till offer för våld
och katastrofer
… så att de kan leva ett självständigt och fullvärdigt liv.

“I egenskap av mamma tackar jag er alla kära vänner i Open Doors.
Att mina barn och jag lever i dag och har mat och kläder, det är
tack vare att Gud använt er för att välsigna oss så rikt.”

- Sharifa, änka med åtta barn i Kamerun.

”Tack för att ni tänker på vår stad och är villiga att
hjälpa oss", sa kyrkoledaren Gabriel när han invigde
en ny möbelfabrik i Syrien.
Veckorna innan invigningen hade flera bomber träffat staden, som redan fått utstå mycket lidande under det fem år långa inbördeskriget. Men att fabriken
kunde öppnas var ett hoppets tecken mitt i mörkret.
Så fort kriget bröt ut började Open Doors förmedla
nödhjälp till flyktingar i samarbete med lokala kyrkor
och organisationer. Många tusen familjer har fått stöd
i form av mat, hygienartiklar, vinterutrustning, hjälp till
hyra, mediciner och sjukvård. Denna verksamhet pågår fortfarande.
Mitt i den humanitära katastrofen finns det personer
och församlingar som blickar framåt, som den församling som i samarbete med Open Doors startade
möbelfabriken. De presenterade en bra affärsidé och
vi bestämde oss för att vara med och förverkliga den.
Mer än 30 personer, både män och kvinnor, har nu arbete i fabriken, och lika många familjer får därigenom
sin försörjning.
Projektet väntas få positiv inverkan när det gäller den
socio-ekonomiska situationen i området. De som nu
fått arbete och inkomst blir motiverade att stanna
kvar i staden. Nya företag i Syrien kan också uppmuntra människor att återvända till sitt hemland.
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TACK! Open Doors ger praktiskt stöd till änkor,
föräldralösa barn, ungdomar och människor på
flykt från våld och naturkatastrofer.
•

Förra året hjälpte vi 879 000 förföljda kristna
världen över med nödhjälp och med samhällsutvecklande projekt.

•

I Aleppo i Syrien samarbetar vi med en församling som vill bistå behovet av rent dricksvatten.
Församlingen grävde en brunn som nu ger 10
000 liter rent vatten per dag, vilket täcker dagsbehovet hos cirka 500 familjer.
”Vi såg nöden och kunde inte sitta overksamma.” - Syrisk kyrkoledare

•

I Nigeria ger Open Doors samarbetspartners
stöd till tusentals änkor, föräldralösa barn, ungdomar och kristna internflyktingar. Mer än
103 000 kristna i Afrika söder om Sahara får praktisk hjälp tack vare Open Doors understödjare.
”Hjälpen från er har stärkt mig i min tro. Jag
ser att jag kan lita på Jesu ord att han inte skall
lämna mig eller överge mig. Jag har ingenting
att ge tillbaka och inga ord kan beskriva hur glad
jag är. Må Herrens godhet alltid vara med er.” Anna Moses, kristen i Nigeria

•

Tack vare Open Doors understödjare kunde
nödhjälp förmedlas till mer än 60 000 kristna

nordkoreaner under förra året.
”När vi fick hjälpen från er uppfylldes vi av
Jesu kärlek och nåd. Vi brinner för den underjordiska kyrkan i Nordkorea och är så tacksamma för vad ni har gjort. Vi som är hemligt kristna är svaga och maktlösa. Men genom ert stöd
och era förböner blir vi starkare.” – En nordkoreansk kristen
•

•

I Irak har Open Doors medarbetare hjälpt kristna
församlingar med stabila modulhus.
”För några veckor sedan förstördes vårt tält
i en kraftig storm. Tältet användes till allting, till
gudstjänster, barnverksamhet och sociala sammankomster. Därför är jag så glad över att er organisation hjälper oss med nya moduler.” – Thabet, kyrkoledare i Irak.
I Bangladesh hjälpte Open Doors till att ordna
ett julfirande för kristna familjer med muslimsk
bakgrund.
”Genom den här festen lärde jag mig förstå
innebörden av Herrens födelse. Detta var faktiskt första gången som vi kunnat fira jul.” – Tipu
Sultan, deltagare i firandet

•

I Etiopien besökte Open Doors Sintayehu, vars
make blivit mördad. För att trösta och uppmuntra henne organiserades en brevskrivningskampanj. Hon har också deltagit i Open Doors traumarådgivning och fått praktisk och ekonomisk
hjälp.
”Det viktigaste för en familj som vår är att ha
ett hus att bo i... Gud välsigne er. Det är fantastiskt för mig att ha ett hus där jag kan känna
mig trygg.”

Open Doors hjälpte
över 879 000 förföljda
kristna med nödhjälp,
livsuppehållande
stöd och samhälls
utvecklande projekt.
www.open-doors.se
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Mobilisera kyrkan i
Sverige
... så att förföljda kristna får den hjälp de behöver.

"Vi behöver er... Vi behöver hela kyrkan." - Pastor B, Syrien
Open Doors har sedan 1955 arbetat för att konkret
hjälpa kristna som förföljs för sin tro på Jesus. Vi stärker och utrustar den förföljda kyrkan och låter den
få fortsätta vara ett ljus på några av jordens mörkaste platser.
Men vårt uppdrag är också att vara en röst för den
förföljda kyrkan och sätta fokus på frågor som rör religionsfrihet i allmänhet och förföljelse mot kristna i
synnerhet. Vi arbetar för att mobilisera och upplysa
kristna i ”den fria världen” att stå tillsammans med
sina förföljda bröder och systrar. Det gör vi för att vi
tror att ”om en kroppsdel lider, så lider alla de andra
delarna med den” (1 Kor 12:26).

Doors understödjare.
•

I mitten av januari släppte vi World Watch List
2016, som listar de 50 länder där förföljelsen mot
kristna är som värst. Både kristna dagstidningar,
TT och Sveriges Radio P4 uppmärksammade listan. I ett samarbete med Världen idag följde magasinet Tro, hopp och förföljelse med som bilaga
i Svenska Dagbladet, och nådde på så sätt över
100 000 människor.

•

Våra presentatörer höll över 160 möten i kyrkor
och föreningar för att bland annat berätta om situationen för våra förföljda syskon och uppmana
till engagemang.

Det kanske viktigaste stödet vi kan ge förföljda kristna är att be för dem. Bön gör stor skillnad och öpp- •
nar också dörrar för att kunna ge konkret och praktisk hjälp.

TACK! Tack för att du står med oss och är en del
av Open Doors. Utan förböner eller gåvor hade vårt
arbete aldrig varit möjligt. Nedan följer ett axplock
av Open Doors satsningar under 2016 att mobilisera kyrkan i Sverige:
•
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Under förra året samlade Open Doors in över 13
miljoner kronor till vårt arbete, en ökning på över
13 procent jämfört med 2015!
”När jag första gången fick ta emot hjälp för
min familj löstes jag från många konkreta problem. Denna gång blev jag helad på insidan.” –
Abebu, en etiopisk änka, som fått ta emot hjälp
och traumarådgivning som bekostats av Open
Open Doors • Nr. 9 • September 2017

Antalet tidningsprenumeranter ökade under året
med 19 procent. Vid årsskiftet hade vi över 10
000 prenumeranter!

•

Den 19 april 2016 deltog vi vid ett ”rundabordssamtal” i riksdagen för att sätta fokus på den allvarliga situationen för kristna i norra Nigeria. Professor Yusuf Turaki från Nigeria var inbjuden som
talare. I samband med besöket släppte Open
Doors rapporten ”Crushed but not defeated”.

•

Under 2016 arrangerades bönesamlingarna ”Ett
med dem” en gång i månaden i Örebro och Göteborg. Samlingarna är öppna för alla, och tillsammans ber man för den förföljda kyrkan.
”Ett med dem är månadens bästa möjlighet att
få be för människor i nöd. Man blir berörd på djupet av sitt hjärta och i sin ande, och jag fortsätter
att be hemma.” – Gudrun, deltagare.

•

1
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1: Magasinet Tro, hopp och förföljelse
2: Professor Yusuf Turaki från Nigeria

3 - 4: Presskonferens World Watch List 2016
5 - 6: Shockwave

Den internationella ungdomsbönerörelsen
Shockwave hölls för första gången i Sverige.
Ungdomar samlades till gemensam bön för förföljda kristna. Bönesamlingarna arrangerades i
flera städer, bland annat i Örebro.
”Vi bad för kristna i Sudan, Irak, Syrien, Indonesien, Indien och Burma. Vi bad även för förföljarna, att Jesus ska uppenbara sig för dem, så som

han gjorde för Paulus” – Cornelia Sander, ungdomskoordinator Open Doors Sverige

www.open-doors.se
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Hemmafronten

Kan vi lära oss något av den
förföljda kyrkan?
”Vi vill berätta för varje västerländsk kristen att det är nödvändigt
för deras egen tro att de möter de
förföljda!” – Ronald Boyd-MacMillan, författare.
Nu släpper vi häftet "15 lärdomar
den förföljda kyrkan gett mig".
Open Doors mångårige medarbetare Ronald Boyd-MacMillan delar
med sig av lärdomar och insikter
som han fått genom sina möten
med den förföljda kyrkan, och
som påverkat hans tro. I 15 kapitel skriver författaren om ämnen
som: ”Kampen är aldrig över”, ”Tro
inte att Gud är ofarlig”, ”Rädsla för
döden” och ”Enkel tro”.
Häftet passar även utmärkt att
använda som undervisning i
hemgrupp eller mindre samlingar!

Pris: 30 kronor
Beställ fler och få rabatt!
Över 10 ex: 25 kronor styck
Över 30 ex: 20 kronor styck
(Porto tillkommer)
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”Det är en spännande väg i två riktningar att betjäna förföljda kristna
– de har lika mycket att lära oss
som vi har att lära dem” – Ron
Boyd-MacMillan

Ny barnbok sätter ord
på det svårförklarade
En kall, snöig vinterdag börjar en ny flicka som heter Samira, i Mats och Anitas klass. Till en början verkar hon vara ganska lik de andra. Men det visar sig
att hon bär på en hemlighet… Hur ska hon berätta för
sina nya vänner om hur hon har fått fly till deras land
för att hon är kristen? Och vad ska de säga när hon
berättar att hennes moster sitter i fängelse för att hon
tror på Jesus?
Följ med i den spännande och gripande berättelsen
om Samira och hennes liv. Hur är det att leva som en
förföljd kristen i ett land där man till och med kan bli
dödad för att man tror på Jesus?
Tillsammans med Barnskivor.se ger Open Doors ut
barnboken Mats och Anita får en ny klasskompis.
Syftet med boken är att barn ska få en förståelse
för hur och vad förföljelse är, och hur man kan
hjälpa människor som förföljs för sin tros skull.

100 kr

Porto tillkommer på samtliga beställningar.

Beställ via www.open-doors.se, sweden@od.org, 019-31 05 00 eller använd talongen


Jag vill beställa ____ ex av häftet ”15 lärdomar den förföljda kyrkan gett mig”



Jag vill beställa ____ ex av boken ”Mats och Anita får en ny klasskompis”.

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot

Namn___________________________________________________
Adress__________________________________________________
Postnr_________________Ort_______________________________
Tel/Mobil________________________________________________
E-post__________________________________________________

Open Doors
Svarspost
20522071
708 00 Örebro
www.open-doors.se
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Ny rapport
debatterades
i Almedalen
Under Almedalsveckan, i början av juli,
deltog Open Doors i seminariet ”Konvertit eller inte – vem avgör tron hos
asylsökande?”. Seminariet arrangerades av Frälsningsarmén, Pingst och
tidningen Dagen.
Seminariet inleddes med att Anne Muench från
Open Doors redovisade resultatet av rapporten
”Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige” som Open Doors släppte i början
av sommaren. Därefter var det panelsamtal med
Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef
på Migrationsverket, riksdagsledamot Johanna
Jönsson (C), Björn Cedersjö, direktor för Sveriges
Kristna Råd (SKR), och Annahita Parsan, präst i
Hammarbykyrkan, EFS. Ett 80-tal personer satt i
publiken.
– Panelen var mycket engagerad och det blev
en bra diskussion. Vi pratade bland annat om att
kristna flyktingar som en utsatt grupp i Sverige inte
lyfts tillräckligt i samhällsdebatten och media, det
måste vi få upp ögonen för, säger Anne Muench.
Veronika Lindstrand Kant instämde i Björn Cedersjös förslag att SKR borde återuppta utbildningen
av Migrationsverkets handläggare. Utbildningen
skulle då handla om vilka konkreta svårigheter en
flykting som konverterar till kristen tro kan stå inför,
och de teologiska skillnader som finns mellan de
olika samfunden.

– Det är viktigt att Migrationsverkets handläggare
får mer kunskap om vilken situation kristna flyktingar kan befinna sig i. Det kan leda till en positiv
förändring och ett tryggare liv för kristna asylsökande och nyanlända här i Sverige, säger Anne
Muench.
Utöver seminariet i programmet ”(G) som i Gud”
presenterade Open Doors sin flyktingrapport även
vid en del andra möten, intervjuer och seminarier
under Almedalsveckan.

