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utopi eller verklighet?
Mahatma Gandhi var förgrundsfigur i den icke-våldsrörelse som växte fram i Indien på 1900-talet. Hans
undervisning gick ut på att man inte behöver tillgripa
våld för att förändra världen eller sin privata situation.
En direkt konsekvens av hans livsgärning var att Indien blev ett självständigt land 1947. Arvet från Gandhi
har inspirerat många andra i kampen mot orättvisa
förhållanden. Till exempel bidrog Martin Luther King
till att utveckla de medborgerliga rättigheterna i USA
och Nelson Mandela till att avskaffa apartheid i Sydafrika.
Parallellt med Gandhis icke-våldsrörelse växte annan ideologi fram i Indien som på senare tid fått ett
allt större genomslag. Hindutva* var initialt menat att
föra samman befolkningen och skapa en enad nation.
Men det är också en beskrivning över vilka som passar in och vilka som inte hör hemma på den indiska
kontinenten. Under flera decennier har en hindunationalistisk rörelse vuxit fram som förespråkar ”ett land,
ett språk, en religion” på bekostnad av framför allt landets religiösa minoriteter.
Den politiska grenen av denna rörelse – BJP – fick
egen majoritet i det indiska parlamentet 2014. Sedan
dess har utsattheten och förföljelsen av kristna och andra religiösa minoriteter ökat dramatiskt. Open Doors
årliga rapport över förföljelsen av kristna i världen
(World Watch List) visar att Indiens poängsumma ökat
med 51% sedan 2014. Att landet gått från plats 28 till
plats 10 och numera beskrivs som ett land där förföljelsen av kristna är ”Extrem”!
De allmänna val som nyligen hållits i Indien är en
viktig milstolpe. Frågan är om regimen även i fortsättningen kommer att gå i en hindunationalistisk riktning och ytterligare förvärra situationen för landets
religiösa minoriteter. Eller kommer man på allvar att
leva upp till rollen som ”världens största demokrati”?

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

Foto: DARSHAK PANDYA PixaBay.com

* Hindutva är en fascistisk
ideologi baserad på hat.
WWW.OPEN-DOORS.SE
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Open Doors har mött
John Samuel från Indien
Kristna i Indien har fått det allt tuffare sedan 20-30 år
tillbaka. Det menar John Samuel, som under lång tid
varit insatt i situationen. Under ett besök i Sverige i
våras, på ett nedsläckt hotellrum, berättade han för
Open Doors om våld, diskriminering och anklagelser. Men också om hopp, omvändelser och stark tro.
John Samuel kan inte visa sin identitet öppet i de artiklar och filmer som Open Doors ska publicera. Intervjun, som även ska filmas, sker därför i ett mörkt rum,
för att hans ansikte inte ska synas. Men den skumma
belysningen är inget som vi tänker på, varken bokstavligt eller bildligt, när John börjar berätta om sina erfarenheter. Att många av de förföljda kristna i Indien,
som han har haft i uppgift att uppmuntra, genom sin
orubbliga tro på Gud trots våld och lidande, blir de som
i stället uppmuntrar honom. Och när berättelserna till
slut når ett mörkt konferensrum på ett hotell i Stockholm är det påtagligt att ljuset är starkare än mörkret.
John berättar om en pastor som misshandlades
svårt av hinduextremister i början av förra året. När de
drog iväg den sönderslagna pastorn till en väg protesterade en hinduisk kvinna i byn, som hade gott anseende efter att hon förmått många av de yngre männen
att sluta supa.
– Då knuffades hon omkull och blev överkörd, men
överlevde, säger han.
En samarbetsorganisation till Open Doors tog med
kvinnan till ett stort kristet sjukhus, där John Samuel
träffade henne en tid senare. Han frågade kvinnan vad
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det var som gjorde att hon vågade stå upp och rädda
pastorn och hon svarade, att hon hade insett att Jesus
Kristus är den sanne Guden. John Samuel hade svårt
att förstå det, kvinnan hade ju själv sett hur kristna
misshandlades.
– Men då påminde den helige Ande mig om en bibelvers från Matteus, ”jag ska bygga min kyrka och
dödsrikets portar ska inte få makt över den”. Pastorer vinner inte själar eller bygger kyrkor, utan det
är den helige Ande som jobbar. Mitt i förföljelsen tar
människor emot Jesus. Det är bara Guds verk.
På samma sjukhus fanns en gammal muslimsk man
från samma område som den misshandlade pastorn.
Han hörde hur John och kvinnan pratade och kom
fram till dem.
– Han sa att han kände till pastorn vi pratade om
och att han gjorde ett bra jobb, därför ville han ge pastorn en bit mark. Den hinduiska kvinnan tog emot Jesus och den muslimska mannen ville ge en bit mark,
så att en kyrka kan byggas. Jag kunde inte förstå detta!
utbrister John och fortsätter:
– Det var verkligen speciella saker jag var med om.
Jag tänker ofta på dem och hur Gud arbetar mitt i förföljelsen.
John har arbetat i Indien på olika sätt med frågor
som rör kristen tro sedan början på 1980-talet, framför allt bland studenter fram tills för cirka tio år sedan.
Enligt honom har situationen för kristna förändrats
mycket under den tiden.
– I dag är det väldigt svårt. Eftersom vår regering är

TEMA: INDIEN
starkt hinduistisk, vill de göra hela Indien till ett hinduistiskt land.
Han berättar att det sprids propaganda om kristendom, med fokus på att det är en utländsk religion och
att de som blir kristna äter nötkött. Han förklarar att
eftersom kor är ett heligt djur i Indien ses det som ett
stort brott att äta nötkött. Jag kommer att tänka på lunchen vi nyss åt, där vi letade efter mat åt John som inte
innehöll fläsk- eller nötkött.
– Regeringen påstår även att kristna får pengar från
andra länder, som de kan använda till att få indier att
konvertera till kristen tro och att kristna vill göra hela
Indien till ett kristet land.
Pratade hinduer om kristna på det här sättet för 20-30
år sedan?
– De pratade även på den tiden, men då styrde inte BJP.
Från 2014 är BJP det styrande partiet i Indien och de
har förändrat människors sinnen genom att ge dem fel
information om kristna.

– På ett ställe förde tre pojkar bort en sjuårig tjej, för
att hon var kristen, och sedan våldtog de henne. Efteråt slog och ströp de henne så att hon dog.
I det nedsläckta hotellrummet mer än 600 mil från
landet där händelsen utspelat sig, blir luften tjock och
det är svårt att få fram nästa fråga i intervjun. Det John
berättar är svårt att ta in.
Hur möter man en familj i den situationen, hur ger man
dem hopp?
– Det är väldigt svårt. Föräldrarna var helt förkrossade.
Flickans pappa gick på en bilväg och var helt borta, så
han blev påkörd och bröt armen. Familjen får traumarådgivning och själavård. Det här är inte ett endagsjobb utan en process som tar lång tid.
I andra situationer är det framför allt praktisk hjälp
som behövs, som när en mamma och hennes två vuxna döttrar blev kristna i december förra året.
– Pappan i familjen blev väldigt våldsam, slog dem
mycket och kastade sedan
ut dem ur huset, berättar
John.
Genom samarbetsorganisationer till Open Doors
fick mamman och hennes döttrar tag på ett hus
att hyra. Organisationen
skaffade även fram andra
saker som behövdes, som
madrasser och filtar, och
familjen har behållit sin
tro. Senare har de fått utbildning i bland annat sömnad och skönhetsbehandlingar, för att de ska kunna försörja sig själva.
– Initialt får de mycket hjälp, för att de sedan ska
kunna bli självständiga. Och det här är bara ett fall, det
finns tusentals liknande, säger John.

”BE FÖR INDIEN. BE
FÖR DE MÄNNISKOR
SOM HAR DRABBATS.
VI MÅSTE BE MER.”

Så den här felaktiga informationen, den spreds inte
förut?
– Den fanns där, till exempel att kristen tro är en
utländsk religion och att
kristna äter nötkött, men
det var inte så många som
tänkte på det. Men sen började man sprida allt det
här genom tv-program och
många började tänka på det här sättet.
En fientlighet mot kristna har uppstått, som till exempel visar sig i att kristna elever får sämre betyg och
att de senare har svårt att få jobb på grund av sin tro.
John Samuel nekades att få hyra ett hus, när han fick
frågan om religionstillhörighet av hyresvärden och
svarade att han var kristen.
– Det kommer falska anklagelser, bland annat om
de många sjukhus och skolor som kristna har startat
och som kommer framför allt de fattigaste människorna till del. Det sägs att allt socialt arbete bara finns till
för att få människor att konvertera.
För de kristna som bor i byar, handlar det ofta om
att de inte längre får ta vatten ur den gemensamma
brunnen och att de så småningom förvisas från byn.
Själv bor John i en stad, vilket gör situationen tryggare för hans familj. Men ska han resa är han noggrann
med säkerheten.
– Hinduaktivister håller oss under uppsikt, så vi är
försiktiga.
Våldet är påtagligt för de kristna i Indien. Kvinnor
och flickor utsätts även för våldtäkter. John delar ett
fall som han har mött:

Till sist, är det något speciellt som du vill säga till våra
läsare?
– Jag vill berätta att trots att våra myndigheter motarbetar kristna och skapar hat mot kristna, pastorer
och församlingsmedlemmar misshandlas och våldtas
och kyrkor och hus sätts i brand, så verkar den helige
Ande, säger John och fortsätter:
– Be för Indien. Be för de människor som har drabbats. Ett problem är att människor är väldigt fattiga.
Många är dessutom analfabeter och kan inte läsa Bibeln, så de får gå läs- och skrivkurser. Även de som är
i 60-70 årsåldern börjar läsa och kan läsa Bibeln. Det
ger mig mycket uppmuntran och jag tackar Gud för att
Open Doors genom sina samarbetsorganisationer får vara med i
arbetet. Vi måste be mer.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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RSS
RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) är en hindunationalistisk, paramilitär organisation som utmärks
för sin radikala hinduideologi. En av dess ledare,
M.S Golwalkar, vidareutvecklade 1948 den så kallade
Hindutva-ideologin. Läran handlar om vem som är
en sann hindu och växte fram för att ena indierna till
en nation, med en gemensam identitet i hinduismen.

Religioner som buddhism, jainism och sikhism anses
också vara Hindutva, men kristendom och islam anses
vara ett hot mot Indiens enhet. M.S Golwalkar menade
bland annat: ”De icke-hinduiska folken i Hindustan […]
får inte göra något annat än att upphöja den hinduiska
religionen”.

BJP
BJP (Bharatiya Janata Party) är den politiska delen av
RSS. Det hinduistiska partiet styr Indien sedan 2014
och leds av Narendra Modi, som vid tillfället för detta
magasins tryckning är premiärminister i Indien. Toppskiktet av BJP:s ledarskap har sin bakgrund inom RSS
och många av BJP:s medlemmar tillhör RSS eller någon av dess sidoorganisationer. Sedan BJP fick makten
2014 har radikala hinduister i praktiken fått allt större
immunitet när det gäller brott mot religiösa och etniska minoriteter.

Open Doors Indienrapport
Med anledning av att Indien i år placerade sig bland
topp tio på World Watch List har Open Doors tagit
fram rapporten ”Vi är också indier”. I rapporten identifieras fyra grundorsaker till den ökade förföljelsen.
Först och främst handlar det om den så kallade hindutvaideologin. Enligt den ska indierna sammanföras till
en enhetlig nation baserad på en hinduistisk identitet.
Den andra grundorsaken till den ökade förföljelsen
är de antikonverteringslagar som finns i åtta delstater.
Forskning visar att blotta existensen av en antikonverteringslag föder en miljö av hat och intolerans och i
nämnda delstater utövas mer våld mot kristna än i Indiens övriga 21.
Det tredje problemet är den federala lag som ger Indiens ursprungsbefolkning viss självbestämmanderätt. Syftet med lagen är att bevara de traditionella
kulturerna men tyvärr missbrukas den när någon inte
vill följa majoritetens religion inom en grupp.
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Slutligen är diskriminering utifrån kastsystemet fortfarande en verklighet i Indien trots att det är förbjudet
enligt lag. Daliter, människor som är så lågt stående i
hierarkin att de är kastlösa, utsätts för diskriminerande lagar och är i princip rättslösa. Kristna och muslimska daliter är dubbelt så sårbara eftersom de både
tillhör fel kast och fel religion.
Förutom att studera vanligt förekommande förföljelser mot indiska muslimer och kristna ger rapporten
en djupgående analys av våldshandlingar riktade mot
kristna. Av de inrapporterade händelserna mot kristna
inkluderade 39 procent fysiskt våld. Rapporten visar
att ju mindre den kristna gruppen är, desto större är
risken att de utsätts för alltifrån verbal till fysisk misshandel, såsom dödshot, våldtäkt och mord. I många
fall är officiella myndighetspersoner
direkt eller indirekt inblandade i förföljelsen av religiösa minoriteter.
Läs rapporten här:
www.open-doors.se/indienrapport2019
Översättare av rapporten: Rolf S.

TEMA: INDIEN
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Stöd till Indien
DETTA GÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS I INDIEN:
yy Distribuerar biblar, barnbiblar, undervisnings- och
söndagsskolematerial.
yy Har förföljelseförberedande kurser för pastorer och
församlingsmedarbetare.
yy Anordnar yrkesutbildning och annan vuxenutbildning så att de kan bli självförsörjande.
yy Ger akut hjälp och stöd till förföljda kristna.
yy Ger juridisk hjälp och håller juridiska seminarier.
Förser med insatsteam för att akut hjälpa offer som
blivit utsatta för förföljelse.

200

300

400

Be för:
yy Avlägsna byar i centrala Indien där kristna lever isolerade. I många av byarna finns skyltar uppsatta som
säger att kristna inte är välkomna, vilket gör att de få
kristna som finns i byarna inte kan få besök av pastorer och kristna från andra delar av landet.
yy Att den träning som Open Doors partners arbetar
med kan utrusta och uppmuntra deltagarna. Det
handlar om bibelundervisning för kyrkoledare och
utbildning om vilka lagliga rättigheter de kristna
har när de har blivit oskyldigt anklagade och satta
i fängelse.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Saree misshandlades
för sin tro:

”JAG VAR BARA
ELVA ÅR”

Saree är en tolvårig flicka från den indiska landsbygden. Hon är lång för sin ålder, smal, och har ett vackert leende som hon visar för sällan. För några månader sen tvingade hennes föräldrar henne att välja
mellan Jesus och dem. Hon kunde inte göra det valet.
Hennes far valde då åt henne och kastade ut henne
från hemmet.
Av en Open Doors-medarbetare som har besökt Indien

Jag träffade Saree (hon heter egentligen något annat)
på en säker plats, långt bort från hennes hemstad. Mötet arrangerades av en av Open Doors lokala samarbetsorganisationer, som tack vare Open Doors givare
kan nå ut till människor som Saree, och jag fick nu se
med egna ögon vilken betydelse arbetet kan få för förföljelsens offer.
Saree blev troende efter att hon varit praktiskt taget
döv i många år.
– Jag blev retad i skolan för att vara döv, säger hon
till mig med sin tysta röst, och fortsätter:
– Det gjorde mig så ledsen. Mitt skolarbete påverkades dessutom. Mina föräldrar prövade allt för att
jag skulle bli frisk. Vi gick till sjukhuset, till hinduiska
tempel och även till dem som utövar trolldom. Inget
hjälpte.
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FÖRSTA GÅNGEN HON SATTE EN FOT I EN KYRKA
En dag kom Sarees faster fram till henne. Hon sa:
– Dina familjemedlemmar tror inte på den sanna
Guden. Men jag gör det. Följ med mig. Min Gud kommer att hela dig.
Det var första gången Saree satte sin fot i en kyrka.
– Efter predikan bad pastorn och några andra
människor för mig. Medan de bad kunde jag höra ljud.
Långsamt blev ljuden högre och högre. Jag kände också hur något kom emot mig. Det kom närmare och närmare. Det var Guds närvaro. Sedan blev ljuden verkligen tydliga. Jag kunde höra allt. Jag blev oerhört glad.
Hur reagerade människorna?
Saree ser ned på sina fötter när hon svarar.
– Min faster var där och hon var lika glad som jag
över att jag hade helats. Hon tog med mig hem till sig
och förklarade vad jag behövde veta om Jesus. Sedan
berättade hon för min mamma om Jesus Kristus.
Visst blev hennes föräldrar glada för att hon kunde
höra bra igen. Men Sarees mamma gjorde det klart för
Sarees faster att de inte trodde på samma Gud och att
de inte tänkte besöka fasterns kyrka. Senare varnade
Sarees mamma henne för att gå till kyrkan.
– De andra byborna kan utesluta oss från byn. Vi
kommer inte att kunna köpa någon mat eller dryck
längre och ingen kommer att prata med oss.

TEMA: INDIEN
Gick du till kyrkan själv?
– Ja, många gånger, i hemlighet. Min äldre syster var
den enda som kände till det. Men min bror fick också
reda på det. Han slog mig och släpade in mig i huset. En
gång hade jag en bibel med mig. Han tog den, slängde
den i leran och slog mig med en käpp. Jag hämtade bibeln senare, torkade rent den och gav den till en annan
troende. Han förvarade den åt mig.”
Hur gammal var du när det här hände?
– Jag var bara elva år.
För tre månader sedan tröttnade Sarees familj på
henne. De tvingade ut henne från huset, med lite kläder, och hennes pappa sa att hon inte längre var deras
dotter. Saree gick hem till sin kristna faster. Efter två
dagar dök plötsligt Sarees föräldrar upp och anklagade
fastern för att hålla kvar deras dotter, men av någon
anledning tog de inte med Saree hem.
”JAG KOMMER INTE ATT LÄMNA JESUS”
Saree tog sig till en annan faster, som också är kristen.
Det dröjde inte länge innan hennes mamma kom dit
också. Hon bad Saree om att komma hem. Saree ville
gärna följa med, vilket var ett misstag. Hennes 22-årige
bror fortsatte genast med att hota henne.
– Lämna Jesus, sade han, medan han slog henne
med en käpp och med sina skor.
– Jag kommer inte att lämna Jesus, svarade Saree.
Hennes äldre syster försökte dra bort Sarees bror
från henne och till slut lät
han henne gå. Saree visste
att hon inte hade något annat val än att gå tillbaka till
sin faster. Hon har nu bott
hos henne under de senaste månaderna.
Du sa att du inte vill lämna Jesus Kristus. Det är ett
modigt beslut, särskilt i din
ålder. Men varför känner
du att du inte kan säga nej
till Honom?
Hennes svar känns som ett slag i magen.
– Jag vill lämna honom.
Förlåt?
– Men jag kan inte. Det finns något där...
Hon kämpar för att hitta orden.
– Jag tänker på gemenskapen som vi har på söndagarna. När jag känner mig ledsen så tänker jag på den
gemenskapen.
Vad gör den gemenskapen så speciell?
– En troende syster sa till mig: ‘Lämna inte Jesus
Kristus. Vi finns här.’ Hon uppmuntrade mig genom
Guds Ord. Det stärkte mig.
Det är inte så att Saree inte vill lämna Jesus. Hon
kan inte lämna Honom.

Vad är svårast för dig?
– På grund av förföljelsen kan jag inte gå till skolan. Jag saknar också min
familj mycket. Jag har träffat dem två gånger efter att
de kastade ut mig.
Vad vill du?
– Jag vill gå tillbaka till
skolan och studera.
Tolken förklarar:
– Det är verkligen svårt att göra det. Vi skulle vilja
att hon bytte skola men det är bara möjligt om hennes
föräldrar skriver under.

EN TROENDE SYSTER
SA TILL MIG: ”LÄMNA
INTE JESUS KRISTUS.
VI FINNS HÄR”.

UPPMUNTRAN FRÅN HERREN
Jag nickar. Små regler kan ha en stor påverkan på någons liv och även framtid. Jag frågar:
Har Gud uppmuntrat dig?
Nu nickar hon.
– Gud har sagt att han aldrig kommer att lämna eller försaka oss. Han är den som helar oss.
Vad kan vi be för?
– Be för min familj, att Gud ska
leda dem till frälsning. Be särskilt
för min bror.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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SEMESTERSTÄNGT
Under sommaren kommer vi att
ha mindre bemanning på kontoret,
det kan innebära att det dröjer
lite längre innan vi hinner
svara i telefon eller på e-post.

Kontoret är helt stängt
vecka 28 och 29.
Vi önskar en trevlig sommar!

Pastor Vipin
av Sarah
Open Doors lokala samarbetspartner i Indien

EN TROFAST HERDE
Det var sent på kvällen när vi kom fram.
Hinduiska toner skanderades från de närliggande templens högtalare. När vår lilla
grupp gick mot kyrkan stirrade människorna i byn på oss. Vi blev tillsagda att skynda oss in i kyrkan, vi visste att det inte var säkert att
vara ute på gatan.
Vi var knappt ett dussintal personer som samlats i
den slitna kyrkan för att, med dämpade röster, be
och lovsjunga Gud.
Pastor Vipin* gjorde oss sällskap. Han har varit pastor i sin by i 12 år. Han berättar för mig att han ständigt står inför dödshot, blir slagen och att kyrkan
vandaliseras. Trots det säger han: ”Mitt i alla svårigheter och bakslag är Gud nära oss”.
Kristna ledare är lätta måltavlor eftersom förövarna
inte drabbas av några rättsliga påföljder. Vi bad för
Vipin och de andra troende innan vi lämnade byn.
Alla grät under bönen och vi såg hur nära Gud var
– så verklig och så nära dem i deras svårigheter. De
lever under ständig stress, men Gud tröstar och talar
till dem.
Vipin ber mig att noga undersöka vår bil innan vi
åker tillbaka, i fall någon skulle ha vandaliserat den.
Jag tänker – om vårat korta besök här är så farligt,
hur riskfullt och psykiskt påfrestande är det inte för
de kristna som bor där?
Jag lämnar byn, med vetskap om att Vipin själv vägrar att lämna byn och sin församling.
*namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
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Vi vill
möta dig!
I sommar besöker vi ett flertal konferenser. Kommer
du också på någon av dem, vill vi jättegärna träffa
dig. Vi vill höra dina åsikter om vad vi gör bra, vad
vi kan göra bättre och vad som väcker ditt engagemang. Ett möte med dig kan hjälpa oss att göra vårt
arbete ännu bättre.
Hoppas att vi ses!

Här finns vi i sommar:
JUNI
17-23
17-23
21-23

Torpkonferensen.
Nyhemsveckan.
Midsommarkonferensen på Dalagården.

JULI
3-7
7-14

Det finns hopp, Sävsjö.
Smålandskonferensen.

AUGUSTI
7-11
Det finns hopp, Tjörn.
21-25
Det finns hopp, Piteå.

SOCIALA MEDIER

Facebook
Ett av våra mest lästa Facebook-inlägg under april-maj publicerades på
fem-årsdagen av Chibok-attentatet.
Den fruktansvärda händelsen lämnar ingen oberörd, inte minst med tanke
på att ett hundratal av flickorna fortfarande är kidnappade. Många av er
kommenterade med bedjande händer och vi hoppas alla på ett bönesvar
inom en snar framtid.
Sedan flickorna kidnappades den 14 april 2014 har samarbetspartners till
Open Doors hjälpt flickornas familjer med traumarådgivning, sjukvård och
livsmedel. De har även stöttat familjerna genom besök och telefonsamtal
och sett till att tusentals brev från skrivkampanjer har nått fram till dem.

Tack för att vi får berätta om den

förföljda kyrkan på Facebook!
Nu har vi precis passerat 6 000 följare, som genom Open Doors Facebook-sida
tar del av vittnesbörden från förföljda kristna runt om i världen.

#ONEWITHTHEM
Tack till alla er som delade, gillade och
swishade till Open Doors påskkampanj
#onewiththem!
Tillsammans samlade vi in mer än
23000 kronor till Open Doors arbete.
Missade du att tagga #onewiththem?
Ingen fara, vi håller kampanjen öppen
ett tag till.
Swisha din gåva till 900 3054, rita ett kors på din
handled och lägg sedan ut en bild på korset i sociala
medier med hashtaggen #onewiththem.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Hallå där!
Andreas E
chef Kyrkorelationer

Mötesbokningen går frekvent uppåt, vad beror det på?
– Det är ett resultat av att vi satsar mer på vår mötesverksamhet. Sedan
augusti 2018 har vi två anställda inspiratörer som är ute och håller möten.
Det i sin tur är ett resultat av att vi får många förfrågningar
från församlingar som vill fördjupa sin kunskap om den förföljda
kyrkan.
Vad betyder det att Open Doors kommer på besök?
– Det blir en ögonöppnare för många. Det finns en viss förståelse
av att kristna är förföljda men man vet inte hur stor och bred
förföljelsen är. Vi blir en kanal till den förföljda kyrkan och
erbjuder möjlighet att kunna engagera sig på olika sätt, främst i förbön.

På dessa platser har
vi presentatörer.

Vad har ni på gång till hösten?
– Vi planerar dels att ha en konferens i Linköping, och så kommer vi
satsa lite extra på att komma ut till bibelskolor. Många av de som
går på bibelskola är blivande pastorer och missionärer eller unga
människor som är intresserade av mission. De har avsatt ett år
till fördjupning. När man ska ha någon form av tjänst i en
församling eller ute på missionsfältet är det bra att ha en
förståelse för hur förföljelsen ser ut i världen. Också att det kan
kosta någonting att vara kristen och att vi har en stor förmån
här i Sverige som fritt kan leva ut vår tro.
Vad har ni fått för reaktioner när ni varit ute på bibelskolor?
– De är förvånade över att kristna är förföljda i den omfattning som
vi presenterar, också över vad de utsatta kristna är beredda att offra
för sin tros skull. Det budskapet talar starkt till dem och utmanar
dem i vägval de själva står inför.
Varför är det viktigt att komma ut på bibelskolorna?
– Bibeln talar mycket om förföljelse. Det är ett genomgående tema att det kostar att vara kristen och att framgången
för kristen tro går hand i hand med förföljelse. Vi kommer även gärna till en församlingshelg. Det brukar vara en stor
inspiration för att öka missionsengagemanget.

Boka ett möte!
Vill du ha besök från Open Doors?
Skicka oss e-post till: besok@od.org eller ring: 019 - 31 05 00.
Du kan även boka en inspiratör på hemsidan: www.open-doors.se
(Gå till fliken ”resurser” där du väljer ”möten”.)
Besöket är kostnadsfritt!
Det är frivilligt att ge en gåva via till exempel kollekt.
Foto: SKITTERPHOTO PixaBay.com
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Hindunationalistiskt parti

satsar i Nepal
Ett hindunationalistiskt parti i Nepal har lanserat
en kampanj under våren, som handlar om att Nepal
borde styras utifrån hinduism. Det rapporterar Asia
News.
Kampanjen, som pågår i landets alla sju provinser,
presenterades av Rastriya Prajantantra Party under en
presskonferens den 27 februari i huvudstaden Kathmandu. Enligt Asia News berättade partiledarna att
stödet för en hinduisk nation har ökat i landet och de
menade att det är viktigt att skapa en plattform för de
åsikterna.
Även om Nepal är en sekulär stat har hinduismen
en särställning. Religiösa minoriteter, som kristna,
muslimer och buddhister, får inte registrera sina kyrkor. Sedan februari förra året har klimatet för religiösa
minoriteter hårdnat ytterligare, då en ny lag infördes

Foto: Francisco Anzola

som innebär att den som försöker få någon annan att
konvertera riskerar upp till fem år i fängelse.
Två av parlamentsledamöterna varnade då för att
religionsfriheten var i fara. I samband med den nu
aktuella kampanjen höjs även oroliga röster från Indien, där förföljelsen mot kristna har ökat stadigt sedan 2014 då det hindunationalistiska partiet BJP fick
makten i landet.
– Vi är väldigt bekymrade över den här kampanjen,
som har som syfte att Nepal ska återgå till att bli en
hinduisk stat, sa Sajan K. George, ordförande för Globala rådet för kristna i Indien, till Asia News.
Enligt World Watch Research har radikala hinduistiska rörelser blivit allt mer aktiva i Nepal de senaste
två åren, bland annat med hjälp av liknande grupper
i Indien, och rörelsen förväntas fortsätta öka i styrka.

Attacker i Indien
sedan årsskiftet

Under årets tre första månader har två personer dödats för sin kristna tro i Indien. Under samma period
har även 11 kristna utsatts för mordförsök och 45 personer har misshandlats.
Tidigare var det framför allt kristna på landsbygden
och i mindre samhällen som utsattes för dödshot och
övergrepp. Men i dag ser situationen annorlunda ut,
enligt en lokal källa.
– Eftersom hela polismyndigheten är så färgad av
extremisterna som styr landet, är förföljelsen i dag
vanlig även i de större orterna och i städerna. Kristna
som pratar öppet om sin tro, vilket är deras lagliga rättighet, befinner sig alltid i riskzonen, säger personen.
Totalt har Open Doors kunnat dokumentera 216 fall
av förföljelse mot kristna i Indien under perioden januari till mars 2019. I flera fall attackerades gudstjänstfiranden och i andra fall förstördes kyrkans egendom.

– Det som slår mig är att hindutva är en fascistisk
ideologi baserad på hat som under årtionden har spritt
sitt negativa budskap om kristna. Från att tidigare
framför allt ha funnits på lokal nivå runt om i Indien
har ideologin nu fått en nationell spridning, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.
Siffrorna för första kvartalet 2019 ligger på samma
nivå som förra årets siffror vid samma tidpunkt.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Vi har tidigare berättat om de indiska systrarna Meena
och Sunita, som misshandlades brutalt i sin hemby för
några år sedan. Sedan dess har de inte utsatts för våld
igen, men de trakasseras fortfarande dagligen.
Meena och Sunita kom till tro på Jesus genom ett kristet radioprogram. Efter några år blev de frimodigare i
sin tro, vilket även gjorde att förföljelsen från de andra
byborna ökade. Till slut utsattes Meena och Sunita för
en brutal misshandel av en folkhop. De överlevde, men
blev tvungna att flytta till en annan by efter händelsen.
Nu har det gått ett par år sedan flytten.
Systrarna bor kvar i sin nya by där de försörjer sig med hjälp av en liten affär som en
samarbetsorganisation till Open Doors har
hjälpt dem att starta.
– Förra året kunde vi odla pumpor och
sälja, tack vare affären som vi har fått. Med
hjälp av den kunde vi göra en förtjänst på
100 procent, vilket vi är väldigt glada för, berättar Sunita.

SÅ GICK DET SEDAN

Möt Meena
och Sunita igen

VILL FLYTTA AFFÄREN NÄRMARE STAN
De har även kunnat hjälpa en annan kristen
kvinna att försörja sig, när hon studerar till sjuksköterska. När hon nyligen blev sjuk räckte inkomsterna
från systrarnas butik till att köpa in nödvändiga mediciner åt henne.
Byn som systrarna bor i är dock för liten för att butiken ska vara en trygg inkomstkälla i längden. Meena
letar därför efter ett ställe närmare stan, som de kan
flytta sin affär till.
– Hittills har det inte gått så bra, ni får gärna be för
oss, säger hon.
KRISTNA I GRANNBYN ATTACKERADE
Meena och Sunita vill gärna berätta om sin kristna tro
för andra, samtidigt som de är medvetna om att det
måste ske med försiktighet. Förra året påmindes de om
sin egen otrygga situation, när åtta kristna familjer i
en grannby attackerades. Flera av personerna behövde
sjukhusvård efteråt.
– Nu händer det igen. Tänk om de får tag på oss den
här gången också. Borde vi flytta till en annan by? undrade Sunita när Open Doors lokala samarbetsorganisation besökte henne kort efteråt.
Den gången lugnade sig upploppet och Meena och
Sunita kunde bo kvar. Än har de inte utsatts för våld,
sedan de fick fly från sin hemby. Men de möter varje
dag förföljelse i form av diskriminering och verbala trakasserier. Genom Open Doors samarbetsorganisation
får de förföljelseförberedande träning, som handlar
om vad bibeln säger om Gud, Jesus och förföljelse, men
även om vilka lagliga rättigheter kristna har i Indien.
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Fotnot: Meena och Sunita heter egentligen något annat.

TEMA: INDIEN
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W O R L D

W A T C H

Nyheter
KRISTNA BROTTAS MED
VERKNINGARNA FRÅN
PÅSKENS BOMBATTACKER

SRI LANKA – Sri Lankas kristna försöker hantera situationen efter terrorattackerna, samtidigt som rädslan för
nya attentat är stor. En av de hundratals sörjande är Arasaratnam Verl.
Hans trettonårige son Jackson och
Verls syster Verlini dog omedelbart
när en bomb exploderade i Zionkyrkan i staden Batticaloa på påskdagen.
Efter några dagar avled även Verls
svåger på grund av sina skador och
Verls systerdotter vårdas på sjukhus.
Totalt dödades cirka 250 människor i
påskdagens attacker, varav 29 personer i Zionkyrkan.

4

ÅR HAR GÅTT SEDAN 147 KRISTNA STUDENTER DÖDADES I
EN UNIVERSITETSMASSAKER I NORDÖSTRA KENYA.
DEN MILITANTA ISLAMISTGRUPPEN AL-SHABAAB PEKADES
UT SOM ANSVARIGA FÖR DÅDET.

PASTOR I BURKINA FASO
MÖRDAD

BURKINA FASO – Beväpnade män
attackerade i slutet av april en protestantisk kyrka i Burkina Faso. Pastor Pierre Ouédraogo och fem församlingsmedlemmar dödades när de
vägrade konvertera till Islam. Attacken är den tredje av sitt slag under en
femveckorsperiod. Burkina Faso var
länge känt för fredlig samexistens
mellan religiösa grupper, men de senaste två åren har olika strider och
konflikter orsakat en svår humanitär
kris.

MÅNGA VILL BLI MEDLEMMAR
I OPEN DOORS SVERIGE

SVERIGE – Antalet medlemmar i Open
Doors har ökat kraftig det senaste
året, från 1455 i början av 2018 till
2303 medlemmar i början av 2019.
Detta är vi oerhört glada och tacksamma för. Förföljelsen av kristna accelererar i världen och därför behövs
vårt stöd mer än någonsin.
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ASIA BIBI HAR ÅTERFÖRENATS
MED SIN FAMILJ
PAKISTAN
Tio år efter de falska anklagelserna om hädelse och sex månader efter den friande domen har Asia Bibi lämnat Pakistan.
Enligt uppgifter har hon återförenats med sin make och två
döttrar i Kanada för att starta ett nytt liv. Den yngre dottern
Eicham var bara nio år när hon såg sin mamma bli svårt misshandlad och anklagad för hädelse av en aggressiv mobb. Idag
är Eicham en ung kvinna på arton år. En talesperson för Open
Doors gläds med familjen, men hoppas samtidigt att detta inte
ska leda till repressalier för de kristna som finns kvar i landet
utan istället leda till försoning.

SKRIV EN RAD: SKRIVKAMPANJ FÖR BARN

UPPMUNTRA BARN I CENTRALASIEN

Tänk om…

Föreställ dig att det inte är tillåtet att gå till en kyrka eller delta i ett ungdomsmöte. Att du inte får äga en bibel eller en kristen barnbok.
Föreställ dig att dina föräldrar i hemlighet är församlingsledare. Att folk besöker dina föräldrar varje lördag och att de äter middag tillsammans hela kvällen. De delar livet med varandra, innan någon börjar läsa ur bibeln och de firar
nattvard tillsammans. Plötsligt rusar tio poliser in under ett sådant möte. Poliserna griper dina föräldrar och de andra besökarna. Tänk dig att dina föräldrar
och de andra besökarna får böter för att de har husförsamlingsmöten och att
de hålls fängslade i två veckor.
Tänk dig att du vill gå till en kristen ungdomsverksamhet, men att regeringen
förbjuder personer under 18 år att gå på sådana möten. Men du går ändå till ett
hemligt ungdomsmöte. Du lär dig om andra unga kristna, om Bibelns berättelser och om vad de innebär för dig.

VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
• Gör din uppmuntran
genom att rita eller måla,
undvik skriven text.
• Nämn inte Open Doors i
teckningarna.
• Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men
skriv inte ut din adress eller ditt fullständiga namn.
• Skicka inte pengar eller
erbjudanden om hjälp.

Tänk dig att du bor i ett sådant land och är med i en sådan hemlig husförsamling och går på hemliga ungdomsmöten. Vad skulle vara viktigt för dig? Att du
inte är ensam och att andra kristna barn ber för dig och skickar dig ett fint kort.
Rita din finaste teckning, så skickar vi den till Centralasien, så att barnen där
blir gladare för att de förstår att du tänker på dem!
Skrivkampanjen avslutas den 31 december 2019
Skicka din teckning i ett kuvert till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

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

WWW.OPEN-DOORS.SE
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FÅTT
MJÖLK
HONA

ÄR DET
SOM
INTRÄFFAR
SNART
ANVÄNDS
TILL LJUSREKLAM

Mejla meningen till: redaktion@od.org
eller skicka det i ett kuvert till: Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro.
Vi behöver ditt svar senast 31/7.
Märk kuvertet ”Sommarkryss” tillsammans med ditt namn och din adress.
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FÅR MAN
PÅ SJÖN
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ELLER
FÄSTA

FLOD

Vinn boken
”Hon trotsade Jihad”
av E. Ahmad, C. Borlase.

GE EN GÅVA

Abhishek

Är du en av dem som ber
för Open Doors arbete?
Stödjer oss ekonomiskt?
Eller funderar du på att
börja? Då vill jag att du
ska få höra om Abishek
i Indien. Han är en av dem som får sin tjänst finansierad av pengar från Open Doors, genom vår
samarbetsorganisation där han är anställd. Tack
vare det kan han varje dag besöka kristna runt om
i landet, uppmuntra dem och träna dem inför förföljelse. Han är dina ’fötter’ helt enkelt.
Abisheks arbete är inte alltid enkelt. För hur förbereder man sig inför ett besök hos en familj på
landsbygden, där pappan i familjen brutalt mördats för sin tro på Jesus? Och hur garanterar man
sin egen säkerhet inför ett sådant besök?
Även om det inte är enkelt är visionen dock tydlig för Abishek: ”Vi vill se vårt land Indien bli helt
och fullt centrerat kring Kristus. Vi vill se det namnet bli prisat överallt.”
Genom dina böner och gåvor kan bland annat
Abishek fortsätta stötta, träna och hjälpa förföljda kristna i Indien. Din gåva behövs och den gör
skillnad! Det här vill Abishek säga till dem som
understödjer hans arbete: ”Om ni inte så frikostigt
sträckte ut era händer skulle det inte vara möjligt
att arbeta för den förföljda kyrkan i Indien. Vi vill
säga tack från djupet av vårt hjärta.”
Tack för ditt stöd för den förföljda kyrkan, i Indien och på många andra platser runt om i världen.

ÄR DINA FÖTTER I INDIEN

Gud välsigne dig!
Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

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.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Tidningsmottagare:

BG 130 OCR spec
BG 130 OCR spec 32588 sep 10.

#

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan

Min julgåva 2009

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING AVI

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

Betalningsmottagare

•

9 0 0-8 9 1 3
#42#
9003054#42#
9008913

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Till bankgironr

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

DEN
öre

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

Betalningsavsändare

#

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

900-8913
900-3054

yy Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
yy Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning.
yy Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

Nu inför vi OCR!

9008913

45

OCR effektiviserar vår administration och används
för generella gåvor. Om du vill ge en riktad gåva,
vänligen använd annat inbetalningskort och betala
till samma bankgironummer, ange ditt Open Doors ID
nummer, samt meddela vart du riktar din gåva. Du kan
även rikta gåvor via din internetbank och välja att lämna
ett meddelande istället för OCR.

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)
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POSTTIDNING

B

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

P

Investera för framtiden

SNABB TILLVÄXT

Allt fler människor kommer till tro på Kristus.

KOSTNADEN ÖKAR

Förföljelsen av kristna är värre än någonsin.

VI BEHÖVER DIG TILL VARJE PRIS!

BLI MÅNADSGIVARE!

www.open-doors.se/manadsgivare
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