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1) Covid-19 förvärrar läget för dem som redan tidigare är utsatta
Pandemin har förvärrat läget för miljontals kristna över hela världen, som redan lever i social, ekonomisk och etnisk utsatthet.
Pandemin har blivit som en katalysator för dolda attityder av motstånd och förtryck, som nu kommer fram i dagen i form av diskriminerande behandling och näthat mot kristna.
I Indien har 80 procent av de över 100 000 kristna som fått hjälp av Open Doors samarbetspartners rapporterat att de har nekats att
ta del av samhällets utdelning av livsmedel under nedstängningen till följd av pandemin. En del av dem gick långa vägar och dolde
sin kristna identitet för att få mat någon annanstans. 15 procent av dem som fått hjälp genom partners till Open Doors uppgav att de
hade fått mat i den offentliga distributionen, men vittnade om annan diskriminering: att de förvägrats arbete av antingen myndigheter, markägare eller inom industrin. En undersökning som gjordes före pandemin (2017–2018) visade att arbetslösheten var större
bland kristna än bland andra minoriteter. Utebliven distribution av mat har gjort hela samhällen utblottade.
Detta gäller inte enbart Indien. Myanmar, Nepal, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Centralasien, Malaysia, Nordafrika, Jemen och
Sudan är exempel på länder eller regioner där kristna på landsbygden har nekats bistånd. Detta har ibland skett genom myndighetsföreträdare, men oftast genom byäldste, byråd eller liknande. Kristna har berättat att de motats undan eller att deras matransoneringskort rivits sönder.
I södra Kaduna i Nigeria har familjer från flera byar vittnat om att de har fått matransoner som motsvarat en sjättedel av vad som
tilldelats muslimska familjer. I Guinea-Bissau har några kristna rapporterat att deras muslimska grannar ”framfört klagomål” till
myndigheterna om dem, i samband med att undantagstillstånd infördes. Från Guinea berättar en kristen ledare att utövare av traditionella afrikanska religioner hånade pastorer när kyrkor stängdes.
De som lämnar majoritetens tro för att följa Kristus riskerar ofta att förlora allt stöd från sin make eller maka, sina familjer, sin stam
och sin omgivning liksom från lokala och nationella myndigheter. Om de förlorar sin inkomst på grund av covid-19 kan de inte räkna
med stöd från de vanliga nätverken för sin överlevnad.
På liknande sätt har covid-19 påverkat livssituationen för präster, pastorer och kyrkoledare. Många har ingen fastställd lön, utan
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förväntas försörja sig på ekonomiskt stöd från församlingsmedlemmarna. När kyrkornas verksamhet stoppades sjönk gåvorna med
runt 40 procent, enligt ledare i länder från Egypten till Latinamerika. Detta påverkar även kyrkornas egen humanitära hjälp till
människor både inom och utanför kyrkorna i det egna närområdet.
En del kristna i områden söder om Sahara och i Latinamerika har påpekat att pandemin inneburit en minskad press att delta i lokala
riter och festivaler. Men enligt många konvertiter har den samtidigt medfört att de tvingats hålla sig hemma tillsammans med
anhöriga som är mycket avvisande eller till och med extremt fientliga till deras nya tro. Denna utsatthet inom hemmet har speciellt
drabbat kvinnor och barn från minoritetsgrupper.
För miljoner kristna innebär arbete, studier och övriga angelägenheter utanför hemmet en respit från kontroll och fysiska och psykiska
attacker i hemmet. Inom de tio länder som toppar World Watch List har antalet kvinnor som rapporterat om det psykiska våldet ökat,
samtidigt som de har mist kontakten med andra trossyskon.
Rapporterna om kidnappningar, tvångskonverteringar och påtvingade äktenskap för kvinnor och flickor har ökat under pandemin.
Ett typiskt exempel handlar om Rania Abdel-Masih, en hängiven kristen 39-årig mor till tre döttrar, som arbetade som volontär inom
ett välkänt kristet-muslimskt projekt. Hon försvann i april under en resa, när hon skulle besöka sin syster. Senare dök hon upp på en
video på en webbplats knuten till Muslimska brödraskapet iklädd niqab, där hon påstod att hon varit muslim i nio år. I filmen märktes
tydligt att hon var starkt pressad och befann sig i fångenskap. Tre månader senare kunde hon återvända till sin familj, efter att media
uppmärksammat fallet och genom en diplomatisk insats av koptiska kyrkan. Hon sa då att hon aldrig hade konverterat till islam.

2) Våldsbenägna islamister utnyttjar covid-19 för att vinna mark i Afrika söder om Sahara
I Sahelregionen söder om Sahara får den islamistiska extremismen ökat inflytande på grund av orättvisor och fattigdom. Jihadisterna
utnyttjar situationen när instabila regeringar misslyckas; milisen sprider propaganda, rekryterar och utför attacker. Vissa grupper
stöttar jihad mot ”de otrogna”, eftersom de får höra att det är på grund av dessa som Allah ”straffar alla” med pandemin.
I Afrika söder om Sahara har våldet mot kyrkan ökat med upp till 30 procent jämfört med förra året, i motsats till andra delar av
världen där restriktioner och utegångsförbud innebär en minskning av våldet mot kristna. Under rapporteringsperioden för WWL
2021 attackerades, plundrades eller intogs flera hundra nigerianska byar, där majoriteten av invånarna var kristna, av beväpnade
fulaniherdar. I vissa fall förstördes odlingar och skördar i något som liknade den så kallade ”brända jordens taktik”, där en part förstör
resurser som kan vara till nytta för fienden.
En talesman för UNHCR har rapporterat att centrala Sahel, Mali, Burkina Faso och Niger, är epicentrum för världens snabbast växande
flyktingkris . I Burkina Faso, som fram till nyligen var känt för sin harmoni mellan olika religioner, har en miljon människor flytt på
grund av torka, men också på grund av våld. Det motsvarar var tjugonde invånare - och ytterligare flera miljoner invånare svälter.
Stridigheter hindrade kristna från över 1 000 byar att rösta i valet som hölls i november 2020. Förra året hamnade Burkina Faso på
World Watch List för första gången, med en oväntat hög placering (plats 28, World Watch List 2020). Under det senaste året har
islamister fortsatt att attackera kyrkor; i en attack dödades 14 personer, i ytterligare en attack dödades 24 personer. I Mali hålls västerländska kristna fortfarande som gisslan och några har dödats.
En förödande konsekvens av covid-19 är att det blir allt fler arbetslösa ungdomar som utnyttjas i etniska, stamrelaterade eller religiösa
konflikter som rör landområden, naturtillgångar och politik. Tillsammans med extrem islamism leder detta till våldshandlingar som
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går ostraffat i länder där polis eller säkerhetsstyrkor inte ingriper för att skydda befolkningen. Handel med både människor och vapen
är vanligt förekommande. Människorättsorganisationen Human Rights Watch rapporterar att det har förekommit över 85 attacker
mot skolor och utbildningscenter i Burkina Faso, Mali och Niger mellan januari och juli 2020, trots nedstängningarna på grund av
covid-19. Kristna har rapporterat att nedstängningen har gjort dem till öppna måltavlor, speciellt då det verkar som att säkerhetsstyrkor samarbetar med motorcykelgäng. Som ett resultat av detta har antalet milisgrupper i självförsvarande syfte ökat, trots att
jihaddistgrupper har splittrats upp i fraktioner .
Abukakar Shekau, ledare för Boko Haram som utgår från Nigeria, fortsätter emellertid att bygga koalitioner mellan Boko Harams
fraktioner, militanta Fulani-grupperingar och kriminella gäng som utnyttjar regeringens misslyckanden att skapa trygghet i norra
Nigeria. Boko Haram och dess utbrytargrupp Islamiska staten i Västafrika, låg bakom runt 400 våldsincidenter i norra Kamerun. Det
är en ökning med 90 procent jämfört med förra året. 234 av attackerna riktades mot civila .
I Östafrika är invånarna i Mocambique utsatta för våld av en gren inom Islamiska staten i Centralafrika. Den kallas vanligtvis al-Shabaab, men hänger inte ihop med al-Shabaab i Somalia. Islamisterna i Mocambique vill införa sharialagar i den mineralrika, men
minst utvecklade, norra provinsen vid gränsen mot Tanzania. Provinsen Cabo Delgado har sedan 2017 utsatts för 600 attacker med
över 1 150 döda och mer än 300 000 flyktingar som följd . Här verkar terrorgruppen Ansar al-Sunna, som bland annat har inspirerats
av bombattentaten mot USA:s ambassader i Nairobi och Dar-es-Salaam 1998. Gruppen har också attackerat kristna byar innanför
gränsen mot Tanzania, där presidenten John Magufuli vann en jordskredsseger i valet i oktober. En tredjedel av befolkningen i
Tanzania är muslimer, och det förekom våld i samband med valet i den islamdominerade ön Zanzibar, som tillhör Tanzania. Observatörer är uppmärksamma på tecken på ytterligare instabilitet, vilket skulle kunna få stora konsekvenser för kyrkan i Östafrika.
Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo) plågas av en egen IS-ansluten grupp, Allied Democratic Forces (ADF). Gruppen har
tidigare försökt fälla regeringen i Uganda, men drevs då över gränsen in i DR Kongo, där den har etablerat sig i norra Kivu-provinsen.
Här har ADF nästan total kontroll över omfattande landsbygdsområden och har i åratal attackerat skolor och kliniker som drivs av
kristna, bränt ner kyrkor och dödat kristna ledare. En FN-rapport från 2020 gör bedömningen att ADF, som dödat över 1 000 civila i DR
Kongo sedan början av 2019, kan ha begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
Befolkningen i Etiopien består av 60 procent kristna och 34 procent muslimer. Landet är under press från etnopolitiska grupper
med religiösa undertoner. Dessa påverkas lätt av politisk islam, där Turkiet, Saudiarabien och Iran tävlar om regionalt inflytande (se
nedan).

3) Covid-19 legitimerar ökad bevakning och hårdare restriktioner i totalitära och diktatoriska länder
Kina hävdar att landet agerat kraftfullt för att begränsa covid-19, men de stränga restriktionerna har samtidigt slagit hårt mot Kinas
97 miljoner kristna . Det handlar om övervakning som sträcker sig ända in i hemmen: digital spårning och ansiktsigenkänning. Av
Kinas uppskattningsvis 570 miljoner övervakningskameror är ett mycket stort antal utrustade med ett avancerat ansiktsigenkänningsprogram som är kopplat till det så kallade ”Sociala kreditsystemet”, som registrerar visad ”lojalitet” och uppmärksammar varje
avsteg från kommunistiska värderingar .
Enligt rapporter från områden i provinserna Henan och Jiangxi har sådana kameror installerats på alla religiösa mötesplatser som är
godkända av myndigheterna. Många av dessa kameror sägs vara installerade bredvid en vanlig CCTV-övervakningskamera, men de
är länkade till ”Byrån för den allmänna säkerhetstjänsten”. Det innebär att artificiell intelligens direkt kan kopplas till andra databaser
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hos myndigheterna. Stärkta av framgången med att kontrollera covid-19 vill lokala myndigheter länka hälsoappar till det sociala kreditsystemet. I februari 2020, när pandemin härjade som värst, beordrade ”Byrån för religiösa frågor” i den nordöstra provinsen Jinin
de lokala avdelningarna att undersöka husförsamlingar. Som befarat är kreditsystemet på vissa platser redan kopplat till religionsutövning. Företrädare för kommunistpartiet i provinserna Shanxi, Henan, Jiangxi, Shandong med flera har hotat med att dra in sociala
förmåner, däribland pensioner, om kristna vägrar att ersätta religiösa symboler, såsom kors, med porträtt av president Xi Jinping. En
kristen som sökte bidrag har berättat att tjänstemän sagt åt honom att han skulle be Gud om mat i stället för att bli försörjd av partiet.
Kyrkor som har sänt gudstjänster online har övervakats, och till och med kyrkor som är anslutna till den statligt godkända Tre
själv-kyrkan och China Christian Council (organisation för protestantiska kyrkor i Kina) har beordrats att sluta sända gudstjänster
online. ”Myndigheterna övervakar människor över hela landet,” säger ledaren för en statligt godkänd kyrka i den östliga provinsen
Shandong. I hans hemstad fångades en kvinna som tog med sitt barn in i en Tre själv-kyrka upp av en övervakningskamera, vilket
omedelbart ledde till en reprimand från myndigheterna. Sedan 2018 har det varit förbjudet för alla under 18 år att delta i någon form
av religiös aktivitet.
Den så kallade ”sinifieringen” (assimilationen av minoriteter i Kina till den kinesiska identiteten) av kristendomen utvidgades första
februari 2020 med nya regler, som rör organisation (av religiösa sammanhang), utnämning av ledare och anställning av medarbetare. Både Tre själv-kyrkan och oregistrerade husförsamlingar har utsatts för allt fler konfiskeringar av egendom och kristet material,
som till exempel biblar, samt fler inspektioner, böter och arresteringar av ledare och pastorer.
I slutet av 2020 förlängdes ett avtal från 2018 mellan Vatikanen och kommunistpartiet med ytterligare två år. Detaljerna i avtalet är
hemliga, men det förmodas att avtalet ger partiet ”befogenhet att utnämna katolska biskopar i avvaktan på påvens slutliga godkännande”. Innan avtalet förlängdes hade flera präster i Jiangxiprovinsen förbjudits av myndigheterna att ”medverka i någon form av
religiös aktivitet i egenskap av präster”, efter att de vägrat att ansluta sig till den statligt godkända katolska paraplyorganisationen
Chinese Catholic Patriotic Association. Prästerna övervakades i sina hem, och för att undvika upptäckt firade några av dem mässa i
en underjordisk kyrka en gång per halvår.
Biskopen för den ”underjordiska” katolska kyrkan i Mindong, som under lång tid har trakasserats av myndigheterna, avgick för att
släppa fram sin efterträdare, som är godkänd av myndigheterna. Den nya biskopen inledde sitt mandat med att utbilda en grupp på
33 präster i sinifiering av kristendomen. Det innebär bland annat att man omtolkar Bibeln efter socialistiska värderingar. I provinsen
Shandong och i allt fler andra provinser, måste kyrkorna sätta upp affischer från myndigheterna med bibelverser som illustrerar
tolv olika grundprinciper: välstånd, demokrati, hövlighet, samförstånd, frihet, jämlikhet, rättvisa, rättssäkerhet, fosterlandskärlek,
hängivenhet, integritet och vänskap.
En registrerad och statligt godkänd kyrka förbjöds att öppna igen efter pandemin. Orsaken var att prästen hade hållit en predikan,
som handlade om hjältar under pandemin, som inte hade godkänts av myndigheterna i förväg, något som är ett krav från myndigheterna. Den så kallade ”korrigeringen” av kristendomen har resulterat i en förvanskad version av den berättelse i Nya Testamentet,
där ett antal religiösa ledare ställer en kvinna, som de har tänkt stena, inför Jesus. Jesus svarar enligt Bibeln att ”den som är utan synd
kastar första stenen”. I en officiell lärobok i etik står det att sedan anklagarna förvunnit stenar Jesus själv kvinnan och säger: ”Jag är
också en syndare, men om lagen bara kan uppfyllas av män utan skuld, då är lagen död”.
Samtidigt som Kina ökar sitt inflytande världen över, genom så kallad mjuk makt (inte minst genom infrastrukturprojektet ”Ett bälte,
en väg”), exporterar landet sina kompletta system för ”skydd” och ”säkerhet”, som bland annat används för kontroll av uigurbefolkningen
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i Xinjiang. Kinesiska bolag, däribland Huawei, förser 63 länder med övervakningssystem styrda av artificiell intelligens. Vissa av dessa
länder, bland andra Myanmar, Laos, Iran, Saudiarabien och Venezuela, är kända för brott mot mänskliga rättigheter och för diskriminering av etniska och religiösa minoriteter.

4) Nationalism präglad av majoritetens religiösa identitet ökar i länder som Indien och
Turkiet
Den ökande hinduiska nationalismen i Indien gör att landets kristna dagligen översköljs av högljudd propaganda. Budskapet ”För
att vara indier måste du vara hindu” basuneras ut, något som innebär att ilskna folkmobbar fortsätter att attackera och skymfa både
kristna och muslimer. Bland annat har ett hindutempel byggts upp på platsen för Babri Masjidmoskén. Nationalistiska hinduer menar
i sin tur att moskén var uppförd på guden Ramas födelseplats. En mobb förstörde moskén 1992, och tidigare har landets premiärminister Narendra Modi haft tempelbygget som ett vallöfte. Modi är inne i sin andra period som president och hans nationalistiska
väljarbas ser bygget som en stor framgång.
Indiens dataskyddsförordning omfattar inte övervakning och många kristna och muslimer befarar nu att spårningsappar som Aarogya
Setu kommer att utrustas med så kallade sidoappar, som registrerar och samlar in information om ålder, kön och folkgrupp. Då lagen
inte omfattar övervakning är det möjligt för myndigheterna att gå förbi vedertagna skydd, och använda sig av detta när det gäller
nationell säkerhet eller brottsutredning. Indien fortsätter att blockera pengar från utlandet till sjukhus, skolor, organisationer eller
samfund som drivs av kristna.
På liknande sätt har president Erdogan i Turkiet uppfyllt förväntningarna från sina väljare beträffande den mest betydande religiösa
platsen i sitt land. Hagia Sofia var världens största byggnadsverk när den uppfördes som kristen ortodox katedral av den romerske
kejsaren Justinianus I. Den gjordes om till moské 1453, när det dåvarande Konstantinopel erövrades av turkarna. Grundaren av det
sekulära Turkiet, Kemal Atatürk, bestämde att byggnaden skulle bli museum. I juli övertalade Erdogan en domstol att åter förklara
Hagia Sofia som moské och stärkte därmed den turkiska nationalismen. Någon månad senare gjordes även Choramuséet, också det
ursprungligen kyrka och världsarv, om till moské, något som inte fick lika mycket publicitet.
I januari förra året kidnappades ett kristet kaldeiskt par från sin by nära Turkiets sydöstra gräns. Byns kristna arv, som sträcker sig
långt tillbaka i tiden, har förstörts genom både turkiska arméattacker och kurdisk diskriminering. För ett tiotal år sedan återvände
paret till byn, och var de sista kristna i området, efter att ha stått emot myndigheternas försök att skrämma iväg dem. Hustruns kropp
hittades i mars, medan mannen fortfarande är försvunnen.
Turkiets inflytande går bortom landets gränser, vilket främst märks i stödet till Azerbajdzjan i konflikten med Armenien om det stora,
mestadels kristna, området Nagorno-Karabach. Under konflikten har armeniska och kaldeiska kristna i Turkiets huvudstad Ankara
misshandlats. I Istanbul har kristna hotats av högerextrema mobbar. Detta visar hur sekelgamla interreligiösa motsättningar kan
blossa upp igen.
I norra Irak fortsätter Turkiet att attackera den kurdiska organisationen PKK, som ses som en terroristgrupp. Minst 25 kristna byar
har övergivits på grund av dessa attacker som har ägt rum sedan början av 2020 . Många kristna, som flydde från Nineveslätten och
Mosul under Islamiska statens styre, flyttade till provinsen Dohuk i norra Irak och blev där i stället attackerade av Turkiet. Detta gör
deras situation dubbelt sårbar. Möjligheten till säkerhet och att kunna försörja sig är det som är viktigast för de kristna familjer som
har återvänt till Nineveslätten.
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Turkiet omlokaliserar syriska flyktingar i landet till nordöstra Syrien, något som innebär att demografin i regionen fortsätter ändras.
Det gör att kurdiska kristna med muslimsk bakgrund blir extra utsatta, tillsammans med kristna från de historiska kyrkorna. I oktober
2019 tvingades hundratals kristna på flykt efter attacker från Turkiet tillsammans med islamistiska legosoldater från Syrien.
FN:s granskningskommission för Syrien skrev i ett uttalande under 2020 att ”den turkiskstödda syriska nationalarmén har begått
krigsbrott i form av kidnappningar, grym behandling, tortyr och våldtäkt”. Turkiet uppmanades att stoppa de våldshandlingar som
utförs av beväpnade grupper under Turkiets kontroll, däribland dödande, kidnappningar, konfiskering av egendom och tvångsavhysningar. Det har rapporterats att kristnas egendom har markerats med ett ”N”, på samma sätt som Islamiska staten gjorde 2014.
Turkiet har även starka geostrategiska intressen i Libyen, inte minst i fråga om olja och gas vid kusten, vilket är ett led i Turkiets
strävan att återupprätta det Osmanska riket. Det är känt att Turkiet stöttar lokala jihadistfraktioner, man har också fört in över 4 000
jihadister från Syrien till Libyen.

5) Covid-19 bidrar till att organiserade kriminella grupper i Central- och Latinamerika
kan behålla kontrollen
I Mexico har kampen för att begränsa coronaspridningen hindrat nationella och lokala myndigheter i arbetet mot den organiserade brottsligheten. I fyra regioner har narkotikakarteller infört sina egna coronarestriktioner. Biskopar, präster och pastorer från
både katolska och protestantiska kyrkor riskerar utpressning, att hamna i bakhåll, att rånas, beskjutas och till och med dödas om de
utmanar narkotikahandeln. För att lägga sten på börda har många narkotikagrupper skaffat sig ett politiskt och socialt kapital genom
att tillgodose lokalbefolkningen i fråga om mat, utbildning och arbete, något som myndigheterna inte klarat av. I vissa provinser, som
exempelvis Guerrero, har kriminella gäng hotat att döda präster som inte håller gudstjänster, trots att regeringen förbjudit religiösa
sammankomster under karantänen.
På flera platser på landsbygden i Colombia, som kontrolleras av gerillan och paramilitära grupper, har kristna pastorer tvingats vara
med och bevaka in- och utfarter för att förhindra smittspridning. Detta har sedan påverkat pastorernas trovärdighet gentemot sina
församlingar. Ett liknande mönster syns i El Salvador och Honduras. Båda länderna ligger under topp 50 på World Watch List, men når
ett poängtal som innebär att kristna möter allvarlig förföljelse i landet. Före pandemin hade illegala grupper kontrollen över stora
områden. I El Salvador är grupper som MS13 speciellt kända för att begå våldtäkter. Under året har det kommit in rapporter om att
pastorsdöttrar våldtagits, som en strategi för att skada familjerna.

6) Några goda nyheter?
Sudan har avskaffat dödsstraffet för apostasi, det vill säga att lämna islam. Landets nya konstitution garanterar religionsfrihet, man
har också övergett sharialagarna och islam är inte längre statsreligion. Efter 30 år finns det dock en hel del motstånd mot så genomgripande förändringar. Det är lättare att ändra en konstitution än att ändra ett kulturellt mönster. Men livet för Sudans sex procent
kristna har förbättrats, ett exempel på detta är att en domstol i landet friade åtta kyrkoledare från anklagelser som hängt över dem
under tre års tid.
Irak: En grupp unga muslimer, som överlevde Islamiska statens ockupation av Mosul, har sedan 2017 frivilligt arbetat med att röja
upp i förstörda kyrkor och i kristnas hem med motiveringen att de vill uppmuntra kristna som har flytt att återvända, eftersom dessa
har en djupt rotad historia i området.
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Under rapporteringsperioden för World Watch List 2021, från oktober 2019 till och med september 2020, har restriktionerna på grund av covid-19 begränsat möjligheterna att hämta in uppgifter på plats. Tillsammans med digitala
verktyg och experters forskning gör Open Doors bedömningen att poängberäkningen och analyserna i World Watch
List 2021 vidhåller en hög kvalitet och är tillförlitlig.
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