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LEDARE

Det har blåst upp
till storm!
Jag har arbetat på Open Doors lika länge som organisationen funnits i Sverige. Det innebär att detta är elfte
gången som jag är med och presenterar World Watch
List, Open Doors årliga rapport över förföljelsen av
världens kristna. För mig innebär detta att jag får tillbringa delar av julhelgen samt årets första dagar med
att studera den information som organisationen lanserar samtidigt i hela världen i början av januari.
Redan 1993 kom Open Doors ut med sin första version av World Watch List. Vid den tiden arbetade jag
som missionär i Asien och ansvarade bland annat för
projekt som erhöll ekonomiskt stöd från Open Doors.
2008 fick jag förtroendet att starta upp Open Doors arbete i Sverige. Då hade man redan sett ett trendbrott
– förföljelsen började öka! Idag kan vi säga att förföljelsen av kristna har ökat kontinuerligt sedan 2006 och
att ökningen har accelererat sedan 2012. Tyvärr kan vi
också säga att 2019 års lista är den värsta – någonsin!
Man skulle kunna föreställa sig förföljelsen som en
sjö. Under 2018 har denna sjö blivit både bredare och
djupare. Dessutom har det blåst upp till storm! Bredare
- eftersom förföljelsen blir allt mer utbredd och innefattar allt fler länder. Djupare - eftersom förföljelsen
blir allt mer intensiv och det krävs allt högre poäng för
att komma in på listan. Stormigare – eftersom våldet
tilltar, särskilt i länderna söder om Sahara (Afrika),
där idag 30 militanta islamistgrupper har vuxit fram.
Sammantaget är över 245 miljoner kristna utsatta för
”allvarlig förföljelse” på grund av sin tro. Det motsvarar var nionde kristen människa!
Det är klart att man blir beklämd över denna utveckling. Samtidigt stärks jag i min övertygelse att vårt
uppdrag är viktigare än någonsin. Gud är med oss! Vad
kan då stå emot oss?

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Tre gemensamma
nämnare för
förföljelsen
av kristna

World Watch List, som tas fram av
Open Doors International,
är ett verktyg som mäter förföljelsen
av kristna i världen utifrån det våld
och förtryck som de utsätts för.
Den baseras på omfattande
undersökningar gjorda av
interna och externa experter.
Informationen som samlas in överförs
till ett poängsystem, som bestämmer
rankningen av listan.
Listan består av de 50 länder i världen
där förföljelsen är som värst.
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TEMA: WORLD WATCH LIST 2019
Allt fler kristna förföljs för sin tro. Enligt World
Watch List 2019 drabbas nu 245 miljoner kristna i de
50 länder som är svårast att leva som kristen i. Det är
en ökning med 30 miljoner sedan förra året.
– Min första reaktion är att det är en dyster läsning.
Det är med sorg som vi kan konstatera att förföljelsen
ökar. Det här är är det i särklass svåraste året sedan
mätningarna startade, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors.
Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea, vilket
den har varit sedan 2002. Landets utrikespolitiska relationer har tinat något sedan USA:s president Donald
Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong Un träffades i
juni 2018, men än finns inga tecken på att det kommer
att bli enklare för landets kristna.
Trots de mycket svåra omständigheterna uppskattas antalet kristna i landet till mellan 200 000 och 400
000. Många av dem befinner sig i arbetsläger och förföljelsen i landet räknas som ”extrem”. Förutom Nordkorea är det tio andra länder som når den nivån på
förföljelse.
– För fem år sedan var
Nordkorea ensamma om att
finnas i kategorin extrem förföljelse. I år är det elva länder
som kvalificerar sig för den
här gruppen. För varje år som
går krävs det allt fler poäng för
att överhuvudtaget komma in
på den här listan, konstaterar
Peter Paulsson.

– Genom en smartphone som hela tiden samlar in
information kan någon ha koll. När informationen
hamnar i felaktiga händer, som i Kina, har de ett verktyg för att kontrollera människor och de som inte ställer upp på regimen sätts dit.
NATIONALISM BLANDAS MED RELIGION
I andra länder märks en ultranationalistisk trend där
den nationella lojaliteten tydligt förknippas med en
religion. Kristna som är i minoritet ses som förrädare och pressas att lämna sin tro. Så sker till exempel i
Indien, där regeringen gynnar
en extremistisk hinduisk syn
som innebär att den som vill
vara indier måste vara hindu.
– Det här handlar om att
man vill använda sig av religiösa krafter som ofta har en
historisk koppling till landet,
man ger dem politiskt inflytande men man stärker även
upp sin egen politiska plattform. Det som händer då är att vissa grupper ses som
svikare för att de inte ställer upp på religionen eller
statsskicket, de ses som ett hot, förklarar Peter Paulsson.

”I NIGERIA DÖDADES
MINST 3700 KRISTNA,
VILKET ÄR NÄSTAN
DUBBELT SÅ MÅNGA
SOM ÅRET INNAN.”

ALLT FLER AUKTORITÄRA STATER
Nordkoreas ledare är inte ensamma om att kontrollera sina medborgare. World Watch List 2019 visar att
den statliga kontrollen ökar i många delar av världen.
Ett tydligt exempel är Kina, där nya regler för religiös
verksamhet trädde i kraft den 1 februari 2018. Dessa
innebär bland annat att kyrkor har tvingats sätta upp
skyltar vid ingången som förbjuder personer under 18
år att gå in.
– Regimer tar till lagstiftning för att säkerställa sin
auktoritet. Man utnyttjar även informationsteknik,
som till exempel sociala medier som används av alla,
för att genomföra sin kontrollapparat, säger Peter
Paulsson och fortsätter:

ISLAMISM SPRIDS SÖDER OM SAHARA
Årets lista visar även att terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat inflytande i Mellanöstern och därför spridit sig till Afrika söder om Sahara.
I Nigeria dödades minst 3700 kristna, vilket är nästan
dubbelt så många som året innan. Bakom dåden låg
bland annat den islamistiska gruppen Boko Haram.
Landet står för den absoluta majoriteten av alla dödsoffer kopplade till kristen tro.
I Egypten vill IS utplåna den koptiska kyrkan. Kyrkan attackeras även av andra islamistiska grupper,
bland annat har pilgrimer dödats och flera kyrkor har
bombats.
– Dessa trender är inga dagsländor utan följer i de
flesta fall en utarbetad strategi, som vi antagligen kommer att få se följderna av under en lång tid framöver,
säger Peter Paulsson.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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När tron på Jesus
kan kosta dig din familj
När Ibrahim blev kristen berättade han det först inte
för någon. Han var rädd för vad som skulle hända om
hans konvertering blev känd på grund av att nästan
alla är muslimer i Algeriet där han bor.
– Jag avslöjade inget för min fru eller våra barn
eftersom jag var väldigt rädd att man skulle ta dem
ifrån mig, säger han.
För flera år sedan brottades Ibrahim, som i dag är i
35-årsåldern, mycket med sin muslimska tro. Men han
bodde långt söderut i Saharaöknen och träffade därför aldrig någon som inte var muslim. Tills han en dag
mötte en man som berättade om Jesus.
– Jag fängslades av det mannen pratade om. Senare
tog han med mig till pastor Muslih och för två år sedan
tog jag emot Jesus, berättar Ibrahim.
Utåt sett var ingenting förändrat, han gick som
vanligt till moskén som de andra byborna och bad
muslimska böner. Ibrahim vågade inte säga något om
konverteringen till sin muslimska fru eller till sina två
barn som är i skolåldern. Pastor Muslih bekräftar att
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man som kristen kan påverkas väldigt negativt när det
gäller familjen.
MISSHANDLADES AV SINA SYSKON
– De kan verkligen förlora sin fru och sina barn. Ibland
tvingas makarna skiljas om en av dem blir kristen.
Konvertiter förlorar sina barn eftersom vårdnaden
automatiskt tillfaller den som är muslim. När det blir
känt att någon har konverterat från islam till kristendom sätts den personen under stor press, säger han.
Efter en tid som kristen kunde Ibrahim inte vara
tyst längre.
– Jag kände att jag måste vara öppen med min tro
och bekänna min omvändelse för min familj. Jag kontaktade pastor Muslih och han lovade att han skulle be
för mig, berättar han.
Först berättade Ibrahim om omvändelsen för sin
pappa. Ibrahim berättar att pappan bara stirrade på
honom en lång stund.
– Han sa ingenting alls. Sedan reste han sig från sin
stol och samlade mina bröder och systrar. De kom till
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22 ALGERIET

2019

2018

2017

Privatlivet

13,1

12,3

12,9

Familjelivet

14,2

13,0

13,1

Sociala nätverk

10,1

7,5

7,9

Livet som medborgare

11,8

10,4

11,6

Kyrkolivet

12,7

12,4

10,4

Våld

7,6

2,0

1,7

Totalpoäng

70

58

58

Förtryck

Våld

huset och började slå mig och ropade ”du ska avsäga
dig din tro”.
Ibrahims föräldrar hotade med att de skulle ta ifrån
honom hans fru och barn om han inte lämnade sin
kristna tro. Ibrahims barn fanns i huset och blev vittnen till misshandeln.
– Jag försökte skydda mitt
huvud när de slog mig. Mina
barn började gråta och de
skrek ”Pappa, pappa, ge upp
din kristna tro och återvänd
till islam så att du alltid kommer att vara vår far”.
Ibrahim berättar att det var
väldigt svårt att höra att han skulle förlora sin familj.
Men han kunde inte förneka Jesus.
– Jag sa till mina barn ”Jag älskar er, men jag älskar
Jesus ännu mer”. Då slängde min familj ut mig ur huset.

FAMILJEN ÅTERFÖRENAD EFTER TRE MÅNADER
Ibrahim flydde hundratals mil, hem till pastor Muslih.
Under en tid umgicks han mycket med andra kristna,
bad och läste bibeln. Enligt pastor Muslih är det vanligt
att man som kristen tvingas lämna sitt hem, men att
det är ett pris man måste vara beredd att betala.
– Jag är mycket bestämd över detta, kristna ska inte
kompromissa. Det är farligt att bli en kristen i vårt
land, men vi ska förtrösta på Herren när vi lever öppet
som kristna, säger han.
Efter tre månader ringde Ibrahims pappa och sa att
Ibrahim kunde få tillbaka sin fru och sina barn, men
att han var tvungen att lämna familjens hus.
– Min fru och mina barn är
nu tillsammans med mig. Jag
lyckades hyra ett hus på ett annat ställe och hittade ett jobb.
Jag är så lycklig över att de bor
hos mig igen, berättar Ibrahim
med ett leende.
Ibrahims fru är fortfarande
muslim, men accepterar Ibrahims kristna tro. För henne är det viktigaste att de är tillsammans som familj.
Pastor Muslih är glad för Ibrahims skull.
– Gud har hört våra böner. Vi trodde inte att Ibrahim
skulle få se sin fru och sina barn igen. Genom bön har
Gud handlat, säger pastor Muslih.

”JAG ÄLSKAR ER,
MEN JAG ÄLSKAR
JESUS ÄNNU MER.”

WWW.OPEN-DOORS.SE
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SÅ HÄR

SAMMANSTÄLLS
LISTAN

World Watch Unit, som sammanställer WWL, skiljer
mellan två typer av förföljelse: våld och förtryck, det
vill säga den press och diskriminering som kristna
utsätts för inom olika livsområden.
Det förtryck som kristna upplever mäts inom fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk,
livet som medborgare och kyrkolivet.
Alla sex områden värderas likvärdigt och har utformats för att spåra förföljelsens bakomliggande strukturer. Varje land poängsätts inom respektive kategori
och den totala poängsumman för alla kategorier avgör
vilken placering landet får i listan. Varje kategori har
en maxpoäng på 16,667 poäng, vilket ger en total maxsumma på 100 poäng.
Insamlingen av data och statistik för WWL 2019
skedde under november 2017 – oktober 2018.
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PRIVATLIVET

Här bedöms de kristnas rätt till inre böneliv samt
rätt till tanke- och samvetsfrihet inom och utanför
hemmet. Hit räknas även friheten att konvertera
och tillgången till kristen litteratur, media och
information.

FAMILJELIVET

Familjelivet innefattar familjen och släkten. Här
bedöms hur fria kristna är att leva ut sin tro inom
familjen samt på vilket sätt diskriminering, trakasserier och förföljelse sker inom den egna familjen
och släkten.

SOCIALA NÄTVERK

Här mäts kristnas samspel med lokalsamhället.
Det gäller bland annat övervakning, klädkoder
och tvångsäktenskap. Bedömningen avser även
pressen att avsäga sig sin tro samt diskriminering
inom arbetsliv och social service.

Förtryck

LIVET SOM MEDBORGARE

Här analyseras samspelet mellan de kristna och
den nation som de lever i. Analysen innefattar
bland annat kristnas juridiska rättigheter, deras
rätt att delta i det offentliga livet och deras möjligheter att resa inom och utanför det egna landet.

KYRKOLIVET

Kyrkolivet handlar om församlingars möjlighet till
gudstjänster och annan verksamhet. Analysen
gäller också kristnas rätt att samlas, registrering
av kyrkor samt övervakning och trakasserier av
församlingsledare och deras familjer. Bedömningen
gäller även begräsningar att leva i enlighet med sin
etiska övertygelse.

Våld

+

FÖREKOMSTEN AV VÅLD

Här bedöms allvarligt och dödligt fysiskt våld mot
kristna samt frihetsberövande eller grov skada på
deras egendom. Det gäller även kidnappningar,
tvångsäktenskap och liknande.

=

Poäng
Här kan du se en film som
beskriver hur WWL tas fram:
www.open-doors.se/
beskrivning-av-poangsystemet
WWW.OPEN-DOORS.SE
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Besök vår hemsida för mer information om
World Watch List 2019
www.open-doors.se/wwl
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FRÅGOR OCH SVAR OM

World
Watch
List

ÄR LISTAN TILLFÖRLITLIG?
Det team som sammanställer listan består av sju personer, varav fem förföljelseanalytiker. Alla anställda
har en universitetsexamen inom sitt respektive område. Analytikerna har ett nära samarbete med forskare
och andra experter som intervjuas och besvarar ett
frågeformulär. Frågeformuläret är det viktigaste verktyget i WWL:s metodik. Dessa experter finns både på
nationell, regional och lokal nivå. En del av dem tillhör
Open Doors stab, andra är experter utifrån med yrkesmässig bakgrund (däribland jurister med spetskompetens på människorättsfrågor).
Organisationen Internationella Institutet för Religionsfrihet (IIRF) har granskat den metodik som WWL
använder.
VARFÖR FOKUSERAR WWL ENBART PÅ KRISTNA?
WWL fokuserar enbart på kristna på grund av två huvudsakliga skäl. För det första är Open Doors uppdrag
att stötta förföljda kristna över hela världen. WWL är
främst ett verktyg för Open Doors International för att
få inblick i förföljelsens omfattning, utbredning och
bakomliggande orsaker.
För det andra har Open Doors under lång tid haft
nätverk på plats i de olika länderna och kan därför få
god information ända ner på gräsrotsnivå. Open Doors
har alltså en unik möjlighet att kartlägga förföljelsen
av kristna.
ÄR KRISTENDOMEN VÄRLDENS MEST FÖRFÖLJDA
RELIGION?
Det är givetvis inte enbart kristna som lider under svår
förföljelse. Men oavsett så är antalet förföljda kristna
mycket stort – över 245 miljoner – och sannolikheten
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är stor att det är
fler kristna som utsätts
för svår förföljelse än anhängare av
någon annan religion. För närvarande finns det ingen
tillgänglig akademisk forskning som kartlägger förföljelsen av muslimer, som kan bekräfta detta.
HUR MÅNGA KRISTNA FÖRFÖLJS I VÄRLDEN?
I de 50 länder som listas i WWL är den totala befolkningsmängden 5,07 miljarder. Av dem uppgår antalet
kristna uppskattningsvis till 736 miljoner (14,5 procent). Av dessa 736 miljoner kristna anses fler än 245
miljoner (33,3 procent) vara utsatta för allvarlig, mycket allvarlig eller extrem grad av förföljelse, enligt den
gradering som används i WWL.
Antalet förföljda kristna är dock större än så, eftersom förföljelsen inte är begränsad till dessa 50 länder.
HUR MÅNGA KRISTNA DÖDAS ÅRLIGEN PÅ GRUND
AV SIN TRO?
Det pågår en debatt om antalet martyrer eller kristna
som dödas av orsaker kopplade till sin tro. Vissa organisationer anger så höga tal som 100 000 martyrer
per år, eller att ”det dödas en kristen var femte minut”.
WWL anger betydligt lägre siffror. Under rapporteringsperioden för WWL 2019 dödades 4 305 kristna på
grund av sin tro och 1 847 kyrkor och andra kristna
byggnader attackerades. Siffrorna baserar sig på bekräftade fall, vilket innebär att mörkertalet kan vara
stort.

Kallelse
till

K
R
Ö
N
I
K
A

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.
Désirée Pethrus
Riksdagsledamot (KD)

SKRÄMMANDE
LÄSNING
Open Doors rapport World Watch List med
de 50 länder där förföljelsen av kristna
är som störst är en intressant men också
skrämmande läsning. Var nionde kristen världen
över anser sig vara förföljd på grund av sin tro. Att
jag i Sverige fritt kan utöva min tro känns som en
självklarhet. Men religionsfrihet är dessvärre inte en
självklarhet för alla. Listan visar att det är många förföljda som behöver vårt stöd.
Mycket går nu i fel riktning. I flera länder tas lagar
som inskränker religionsfriheten. I Indien har flera
delstater tagit lagar mot rätten att konvertera. Och
i Kina, med cirka 100 miljoner kristna, har kyrkor
tvingats stänga då dom vägrat att följa krav på att
videoövervaka sina församlingsmedlemmar inne
i kyrkan. För alla utsatta kristna, är det viktigt att
vi agerar där vi kan. Jag har i riksdagen exempelvis
lyft frågan om att vårt utrikesdepartement måste
ha ökad kunskap om religionsfrihetsfrågor. Ute på
ambassader måste Sverige, i sitt arbete för mänskliga rättigheter, ha grundläggande kunskaper om tro
och religion men också hur kristna i aktuella länder
förföljs på grund av sin tro. Open Doors arbete för
att synliggöra förföljelse av kristna världen över är
ovärderlig och alla beslutsfattare borde därför läsa
denna årliga rapport.

Anmälan sker skriftligen till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
eller till: sweden@od.org
Vi behöver din anmälan senast den 12 april.

2 BLIR 1
WORLD WATCH GUIDE OCH MARS MÅNADS
BÖNEKALENDER BLIR EN FOLDER
I mars utkommer vanligtvis
”World Watch Guide,
en handbok i bön för den förföljda kyrkan”
och en bönekalender.
För att hålla nere våra tryck- och portokostnader
och ändå ge ut en bra produkt så slår vi i år
ihop utskicket till en produkt.
HUR KOMMER DET ATT MÄRKAS?
Under flera år har böneguiden innehållit information
om de 50 länder som finns med på World Watch List.
Årets böneguide får ett nytt utseende och
minskar i omfång till att visa på de 10 länder
som ligger i topp på listan.
Alla 50 länder finns som vanligt representerade
på vår hemsida där du dessutom kan läsa mer
utförligt om varje land.
www.open-doors.se/wwl
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REPORTAGE: OPEN DOORS INSPIRATÖRER

Cornelia och

Andreas

Alltifrån gudstjänster och scoutgrupper till soppluncher och bibelskolor. Sedan Cornelia S och Andreas R
blev inspiratörer har de besökt en rad olika sammanhang.
– Vi vill komma ut till församlingar för att inspirera
dem, för vi tror att Gud vill tala till var och ens hjärta
genom att höra budskapet om den förföljda kyrkan,
säger Cornelia.
Som inspiratörer berättar Andreas och Cornelia om
den förföljda kyrkan. Hur de gör det beror på vad det
är för grupp som de besöker. Cornelia har bland annat
besökt söndagsskolor och då har hon fokuserat på broder Andrew, som grundade Open Doors.
– Alla barn fick ta en bibel under tröjan och sedan
gick vi ut till parkeringen och öppnade min bil och så
försökte vi hitta så många bra ställen som möjligt att
gömma biblarna på, berättar Cornelia.

EN INSPIRATÖR
VILL DU HA BESÖK AV
R?
ELLER EN PRESENTATÖ
den@od.org
Skicka oss e-post till: swe
0.
050
-31
019
:
eller ring
iratör på hemsidan:
Du kan även boka en insp
www.open-doors.se
du väljer ”möten”.)
(Gå till fliken ”resurser” där
!
Besöket är kostnadsfritt
t.
a via till exempel kollek
gåv
en
ge
att
t
illig
friv
Det är

14

OPEN DOORS MAGASIN | FEBRUARI 2019

vill
inspirera
andra

Det finns även 13 presentatörer som också besöker
olika församlingar och grupper för att berätta om
Open Doors arbete. Men som heltidsanställda inspiratörer kan Andreas och Cornelia vara mer flexibla.
– Man står till förfogande mycket mer och kan
säga ja till större och bredare sammanhang, alltifrån
en bibelskola eller en gudstjänst med predikan till en
kväll när man har secret church-möte, alltså en hemlig
gudstjänst, förklarar Andreas.
Det bästa med jobbet är enligt honom mötet med
alla nya människor och församlingar.
– Man får se hur stor Kristi kropp är, konstaterar
han.
Cornelia fortsätter:
– Det roligaste är när man har planterat kunskap
som människor inte hade innan, för man vet hur viktigt det är. När folk säger: ”Jag hade ingen aning om det
här”, då känner man yes. Ett steg på vägen.
Målsättningen är att inspiratörerna ska hålla hundra möten var per år.
– Vi tror att Gud kan beröra mångas hjärtan. När vi
sår ut brukar det komma skörd av det, och när vi litar
på Gud välsignar han det, och det är i den tron vi åker
ut, säger Cornelia.
Förhoppningen är att besöken ska ge många bönepartners till Open Doors.
– Det är en viktig del, att få många som vill vara med
i bönen, säger Andreas.
På vilka platser kan man lyssna till er under våren?
– Det kan man ta reda på genom att gå in på vår
hemsida och titta i kalendern, alla möten kommer upp
där, berättar Andreas.

SOCIALA MEDIER: FACEBOOK

VÄLBESÖKT
FACEBOOK-INLÄGG
En offensiv mot kristna i Iran. Det handlade ett av
våra mest lästa Facebook-inlägg om den senaste tiden. Inlägget delades 63 gånger och det var många
som uttryckte medkänsla med våra iranska syskon.
Nyheten handlade om att över hundra kristna greps av
myndigheterna i Iran några veckor före jul. De flesta
släpptes efter några timmar, efter att de hade skrivit
ner en redogörelse för sitt kristna liv.
Offensiven mot kristna var ett sätt att varna dem för
att evangelisera inför jul, enligt Mansour Borji, ledare
för organisationen Article 18 som arbetar för religionsfrihet.
Flera av Open Doors Facebook-vänner uppmanade
till bön när nyheten lades upp där.
– Låt oss be för våra syskon, endast Gud kan gripa
in, skrev en person.
Många kommenterade inlägget med bedjande händer.
– Ber att de ska få frimodighet mitt i det svåra, uttryckte en följare.
De kristna ledarna som greps i Iran satt fortfarande fängslade när nyheten publicerades. Än har Open
Doors Sverige inte kunnat få fram uppgifter om att ledarna har släppts så fortsätt gärna att be för dem.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER:
facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
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W O R L D

W A T C H

Nyheter
FÖRKORTAT STRAFF FÖR
GUVERNÖR AHOK

INDONESIEN – Basuki Tjahaja Purnama, Jakartas första kristna guvernör
och mer känd som Ahok, dömdes i
december 2016 till två års fängelse
för hädelse. Ahok skulle släppas i maj
2019, men nu meddelar fängelseledningen att han släpps redan i januari, fyra månader tidigare. Domen
fick stor uppmärksamhet och fördömdes av politiker, akademiker och
människorättsorganisationer över
hela världen.

769

SÅ MÅNGA INCIDENTER
MOT KRISTNA
INTRÄFFADE
I INDIEN UNDER 2018.

KOPTISK KRISTEN DÖMD FÖR
HÄDELSE EFTER INLÄGG PÅ
SOCIALA MEDIER

EGYPTEN – En domstol i Egypten har
dömt Abdo Adel, en 43-årig koptisk
kristen man från Minya, till tre års
fängelse för att ha förolämpat islam. I
sin post hade Adel gjort en jämförelse
mellan islams profet Mohammed och
Jesus. Adel arresterades den sjätte juli
efter en anmälan av grannarna. Efter
arresteringen attackerades flera Kopters hus av en mobb och situationen
har varit spänd sedan dess.

PASTORSPAR ARRESTERADE

KINA – Pastor Wang Yi arresterades
tillsammans med sin fru och hundratalet medlemmar i en underjordisk
kyrka i Sichuan-provinsen. De hämtades från kyrkan, hemmen och på
gatan av polisen i en räd mot församlingen. De anklagas för att försöka
omstörta statsmakten. Pastor Wang
säger att kyrkan respekterar landets
ledning, men fördömer regeringens
förföljelse av kyrkan som både ogudaktig och olaglig.
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KRISTNA I INDIEN KAN ANDAS
UT EFTER DELSTATSVAL
INDIEN
Kristna i de tre viktiga delstaterna Chhattisgarh, Madhya
Pradesh och Rajasthan, i centrala Indien, kan andas ut efter
att det regerande hindunationalistiska partiet BJP förlorade makten vid valen som hölls i slutet av november.
Rapporter om våld och trakasserier mot kristna i dessa delstater har duggat tätt den senaste tiden. Kristna ledare i regionen hoppas nu att situationen ska förbättras och att den nya
administrationen ska upprätthålla rättvisa och trygghet. Vid
valet upptäckte flera kristna ledare att deras namn saknades i
röstlängderna och de hindrades därmed från att rösta.

SKRIV EN RAD

UPPMUNTRA

Eldos OCH Nurzhan
Eldos, hans mor och morbror
på sjukhuset i början av
november 2018.

FRÅN KRIGIZISTAN

I oktober 2018 försökte tre män tvinga Eldos Satar Uluu, 25, från Kirgizistan
att återvända till islam. De misshandlade honom svårt.
Eldos fick livshotande skador och blev förd till sjukhus där han opererats flera gånger. Han blödde från ögonen, fick svår hjärnskakning, utslagna tänder,
käkfraktur och misstänkt hjärnblödning.
Eldos är frustrerad och psykiskt nedbruten och befinner sig i dåligt skick även
om hans liv inte längre är i fara. Hans familj, som även de är kristna, är oroliga
för honom.
”Att jag fortfarande är vid liv beror på att så många människor bett för mig,
det känner jag. Tack!”, säger han.
Förövarna är polisanmälda, men deras anhöriga har kontaktat familjen och
kräver att de ska dra tillbaka polisanmälan. De hotar med fysiskt våld om de
inte drar tillbaka den.
Varje dag får Eldos besök av några kristna män som kommer till sjukhuset
för att skydda honom från att råka ut för flera attacker. Polisen har försökt
tysta ner fallet, samtidigt som lokala pastorer har anlitat en advokat åt Eldos
och hans familj.
Eldos äldre syster Nurzhan blev vittne till misshandeln och är chockad och
stressad över vad som hänt. Den 24 oktober fick hon missfall, sex månader in
i graviditeten. Enligt läkarna orsakades missfallet av den stress hon upplever.
Nurzhan är förtvivlad, gråter oupphörligen och vill inte tala om det som hänt.
Skrivkampanjen pågår till den 15 april 2019
Skicka din hälsning i ett kuvert till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

BÖNEÄMNEN:
• Be för Eldso och hans
syster Nurzhan. Be för
deras fysiska och psykiska
återhämtning.
• Be om beskydd för Eldos
och hans familj.
• Be för de som misshandlade Eldos. Be för deras
frälsning.

VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
• Skriv på enkel och tydlig
engelska.
• 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 lan du bor i, men
inte din adress. Skicka inga
pengar.
• Nämn aldrig Open Doors

WWW.OPEN-DOORS.SE
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INFORMATION: ETT MED DEM

Längtar din bönegrupp
efter en utmaning?
Vill din bönegrupp be för mer än bara era egna behov men saknar konkret
och aktuellt material? Redan nu kan du ansluta din bönegrupp till vårt nyframtagna bönegruppsmaterial baserat på förföljda kristna.

Ni kan dela upp materialet så
att det passar er bönegrupp
och era behov. Här är två exempel på hur man kan göra:

Nu har vi tagit fram ett materialpaket för bönegrupper som kan användas för
att regelbundet be för våra förföljda syskon. Materialet är gratis, kommer ut
en gång i månaden och beställs av bönegruppsledaren via vår hemsida. Första
materialet finns tillgängligt 7 februari 2019.

NI HAR BÖNEGRUPP
1 GÅNG I VECKAN

MATERIALPAKETEN BESTÅR AV:

• Avsätt 15 minuter av era
möten varje vecka för att
fokusera på den förföljda
kyrkan.
• Varje vecka: 1-2 filmklipp
med information eller vittnesbörd, 1-2 böneämnen

NI HAR BÖNEGRUPP
VARANNAN VECKA
• Avsätt ett bönegruppstillfälle per månad för att be
för förföljda kristna.

FILM
Med vittnesbörd.

AKTUELL
INFORMATION
Om situationen för
förföljda kristna.

BÖNEKORT
Med konkreta
böneämnen.

Gå in på: www.open-doors.se/bonegrupp och beställ bönegruppsmaterialet!
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• Under detta tillfälle: Del 1
(1 infoklipp, 1-2 vittnesbörd, 3 böneämnen). Fika.
Del 2 (Likadant som del 1
men med annat innehåll).

GE EN GÅVA

Under hela sin uppväxt mötte Seojun Yo från Nordkorea inte en enda kristen. I hans värld, formad
av den undervisning han fick i skolan, var kristna människor vidskepliga personer som man inte
kunde lita på. ”Missionärer beskrevs som mördare”
säger Seojun.
När han var tonåring härjade svälten som värst i
Nordkorea och Seojun flydde till Kina för att försöka få tag på mat till sin familj. Men livet som illegal
flykting i Kina var svårt och han kunde inte göra
något för att försörja sin familj hemma i Nordkorea. Då berättade en vän för honom om ett skyddat
boende som Open Doors driver och Seojun följde
med, trots allt motstånd han kände gentemot kristna.
”Jag kunde inte förstå det, eftersom jag hade
blivit så hjärntvättad av det nordkoreanska utbildningssystemet under min uppväxt. Men djupt
i mitt hjärta ville jag få möta vår himmelske Far”
berättar Seojun.
På boendet fick han både
mat, någonstans att sova
och undervisning om Bibeln. Efter ett tag gav han
sitt liv till Jesus Kristus. I dag
arbetar Seojun som pastor i
Sydkorea.
Det land du och jag lever
i finns inte med på World Watch List. Seojun växte upp i det land som toppar listan. Men trots att
skillnaderna är stora delar vi tron på samma Gud.
Tack vare ditt stöd kan vi hjälpa kristna på platser
där kyrkan är som mest hotad, bland annat genom
hjälpcenter för nordkoreanska flyktingar.

Hjärntvättad
I VÄRLDENS TUFFASTE LAND

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

Mannen på bilden har inget med texten att göra.

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.
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POSTTIDNING

B

Februari 2019

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Konferens om förföljelse

kvinnor dubbelt så utsatta
Kristna kvinnor är dubbelt så 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
försvaga hela den kristna gemenskapen.
TALARE:
Elizabeth Miller, specialist på förföljelse mot kvinnor.
Våren 2018 släpptes rapporten ”Gendered Persecution:
World Watch List 2018 Analysis and Implications” som
hon skrivit tillsammans med Helene Fisher. Elizabeth
talar om hur förföljelsen mot kvinnor ser ut.

Plats:
Tid:

Pingstkyrkan, Baazgatan 9, Mölndal
27 april 2019 kl 16.00.
Obs! Årsmötet börjar kl 14.00

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 Kvällsamling.
Fokus på kristna kvinnors utsatthet i världen.
Kostnadsfritt. Ingen anmälan.
Mat finns att köpa till självkostnadspris.
Mer information kommer att presenteras på:
www.open-doors.se

