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Hvorfor nogle evangeliske kristne
ikke kan forstå islams sande natur
Nogle kristne synes at have det vanskeligt med Barnabas Funds udstilling af kendsgerninger om islam. De argumenterer med, at vi ikke burde
beskæftige os med trivielle sager, men koncentrere os om hovedopgaverne med at forkynde Kristus og elske alle mennesker.
Vi har fået en del kritik på grund af vores nylige beretning om Faye
Turney, den kvindelige soldat, der blev taget til fange i Iran og for nyligt
frigivet sammen med 14 andre tilfangetagne soldater. Som vi nu ved,
blev hun ikke alene tvunget til at bære det undertrykkende tørklæde (hijab), men blev underkastet krænkelser så som mental tortur og ubarmhjertig manipulationstaktik. Hun blev isoleret og fik bind for øjnene,
klædt af bortset fra undertøjet og frygtede voldtægt. Hun fik at vide, at
hendes kollegaer var løsladt, og at hun var den eneste, der var tilbage i
fangenskab. Hun blev målt til, hvad hun troede skulle være hendes kiste,
da hun kunne høre lyden af træ, der blev savet i og søm, der blev slået i
uden for hendes celle; hun blev truet med, at hun ville komme for retten,
hvis hun ikke bøjede sig for sine bortføreres krav. Hun blev behandlet
således af den Islamiske Republik Iran, der hævder at tro på menneskerettigheder, religiøs frihed og menneskelig værdighed.
Vi kan ikke forstå, hvorfor nogle vestlige kristne betvivlede det rigtige
i, at vi belyste denne hændelse eller endog forsvarede, hvad man havde
gjort ved hende. Kan de retfærdiggøre umenneskelighed og uretfærdighed over for en sårbar kvinde?
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Kristne i Vesten står over for to modstridende trusler. En fra et i stigende grad sekulariseret samfund, der er intolerant over for, at kristne
offentligt giver udtryk for deres bibelske tro, og en anden fra et i stigende
grad selvbevidst islamisk samfund, der er optaget af at forme Vesten i
dets eget billede. Disse to naturligt fjendtlige kræfter har fundet en fælles dagsorden i at sikre, at kristendommens indflydelse på det vestlige
samfund formindskes.
I multikulturalismens, tolerancens og den politiske korrektheds navn
er denne koalition optaget af at nedbryde de vestlige samfunds frihedsrettigheder, især ytringsfriheden. Islam, der er en religiøs modsætning
til kristendommen, accepteres kulturelt, mens kristendommen lægges
for had.
Der vedtages en bred vifte af lovgivningsmæssige og andre tiltag, der
hver for sig kun har lille effekt, men har en fremadskridende ophobet
indvirkning på frihedsrettigheder, der længe har været værdsat. Dette
resulterer i bestræbelser på at undertrykke enhver kritik af islam og på
at ignorere ubehagelige kendsgerninger om islam og indsætte, hvad der
kun kan kaldes et censursystem.
Kristne må vågne op til den kendsgerning, at der i denne proces ikke
findes trivielle eller mindre vigtige sager. Hele programmet er planlagt
som en strategi, der stykke for stykke gradvist vil indskrænke kristendommens livsrum, og som samtidig vil give mere plads til ny-hedensk
liberal-humanisme og islam. Den kendsgerning, at disse to ideologier er
modstridende, generer dem ikke i øjeblikket, men når de har opnået deres forehavende, vil der opstå en voldsom konflikt mellem dem om den
endelige magt i den nyopståede orden.
BF skelner klart mellem muslimer som individer, som vi har til opgave at elske, tjene og evangelisere, og islam som ideologi med dens
negative medbetydninger og underforståelser, der er fjendtlige over for
vor jødisk-kristne arv, hvilket må belyses. Barnabas Fund anerkender,
at der er mange individuelle muslimer i Vesten, der ønsker at leve fredeligt sammen med deres naboer, og som ikke er ivrige efter at gå ind
i enhver konflikt. Vore bekymringer angår islam som ideologi og den
kompromisløse stilling, den tager til kristendommen og de demokratiske
friheder, vi i Vesten tager for givet.
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BF kritiserer ikke bare, men går positivt ind i at rådgive, fremme og
støtte konkrete sager på vegne af den lidende kirke og individuelt forfulgte kristne. Dette har medført en virkelig fordelagtig forandring for
individer og grupper, der er udsatte for forfølgelse, nedværdigelse og
begrænsninger af deres religiøse frihed og menneskelige rettigheder.
BF støttede Nadia Eweida, der var ansat i British Airways, og som fik
forbud mod at vise et sølvkors, mens muslimerne havde ret til at bære hijab-tørklædet og sikh-arbejderne deres turban. Eweida, der er en egyptisk kristen, var ikke parat til at skjule sin tro og blev af den grund udsat
for en række af interne disciplinære handlinger. Mange af Barnabas
Funds tilhængere og andre kontaktede British Airways for at protestere
over de uretfærdige følger af deres uniformspolitik, der reelt var rettet
imod kristne. Til slut gav British Airways efter for det offentlige pres og
bekendtgjorde en ændring af deres uniformspolitik, der tillod personalet
at bære et synligt symbol for deres tro.
Vi understøttede også pastor Daniel Scot i Australien. Han er en pakistansk kristen, der blev tvunget til at flygte fra Pakistan i 1986 på grund
af trusler fra den berygtede blasfemilov. Han blev sammen med pastor
Danny Nalliah dømt under delstaten Victorias Race- og Religions-Tolerancelov fra 2001 af en dommer ved Victorias civildomstol i december
2004. Anklagen angik bemærkninger, de to præster havde fremsat ved
en konference om islam for kristne i marts 2002. Dommeren afgjorde,
at bemærkningerne var i strid med loven, der forbyder: opildning til had
imod, alvorlig foragt for, eller alvorlig latterliggørelse af en anden person
eller gruppe af personer på grund af deres religiøse tro.
De to præster blev fundet skyldige, selv om de havde citeret islamiske
tekstkilder fra koranen og hadith for at underbygge deres argumenter. I
december 2006 bestemte appelretten ved Victorias højesteret, at sagen
skulle genoptages ved den oprindelige domstol med den samme bevisførelse som tidligere, men med en ny dommer. Afgørelsen var en sejr for
ytringsfriheden. Selv om det på den ene side er vigtigt at beskytte folk
mod fysiske angreb og trusler, så betyder dette ikke, at trosopfattelser og
ideologier skal beskyttes imod kritik.
BF koordinerede også i England en succesfuld kampagne mod den
foreslåede lov mod racemæssig og religiøst had, som, hvis den var blevet
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vedtaget i sin oprindeligt foreslåede form, stærkt ville have begrænset
kristne i at udtrykke bibelske synsvinkler på forskellige emner. Underhuset accepterede i januar 2006 Overhusets tilføjelser. Tilføjelserne gør det
betydeligt vanskeligere, end regeringen havde foreslået, at domfælde for
tilskyndelse til religiøst had. Dette betyder, at det er muligt at diskutere
og kritisere hinandens religioner, at prædike det enestående ved Kristus,
og at henlede opmærksomheden på forfølgelsen af kristne i muslimske
sammenhænge.
BF tror på det at vise kærlighed mod muslimer som individer. De
er ikke vore fjender, men kristne må lære at forstå islams sande natur
og ikke naivt acceptere den fornuftiggjorte form, som medierne, politikerne og de islamiske forsvarere tilbyder os. BF tror, at det er vigtigt
at henlede kristnes opmærksomhed på disse emner, som er af voksende
betydning for os i dag. Islam er et totalitært, ideologisk system, der ikke
kan acceptere opposition eller divergerende meninger. Dette er blevet
forværret ved den islamiske genopståen og ved væksten i den islamiske
ekstremisme. Dette erfares dagligt fra nyheder om, hvad der sker i de
fleste lande med muslimsk flertal, hvor kristne og andre mindretal møder stigende indskrænkninger i deres frihed, chikaner, forfølgelse, vold
og død.
Vi finder det mærkeligt, at vestlige kristne, der har frihed, fred og
sikkerhed i deres egne lande, kritiserer vores støtte til den lidende kirke
i muslimske lande. Det ser ud som om, de sympatiserer mere med islamiske systemers totalitære, undertrykkende forfølgelse end med deres
lidende brødre og søstre, der må se forfølgelse og død i øjnene.
De, der argumenterer med, at islam er fredelig og tolerant, er enten
med vilje naive, eller også er de vildledte af propaganda og løgne. Hvorledes kan de forsvare et system, der ødelægger deres kristne brødre og
søstre?
Lad os huske den tragiske historie for store dele af kirken i Nazi-Tyskland, der i lang tid tiljublede Hitler som frelser af det kristne Tyskland
imod bolsjevismens ateisme, og som lukkede deres øjne for nazi-ideologiens ondskab. En lignende blindhed for negative vinkler i den islamiske
ideologi kan få lignende katastrofale resultater for kirken i dag.
Kilde: Barnabas Fund (BF) - 17. April 2007 – www.barnabasfund.org
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Forfølgelse
Gennem det sidste århundrede er flere kristne blevet forfulgt og har mistet livet end gennem resten af kristendommens historie. I de sidste 5 år
er titusinder af kristne blevet myrdet. 400 millioner kristne bliver diskrimineret, heraf bliver 200 millioner udsat for grove forfølgelser.
Eneste årsag: De tilhører Guds kirke. Den kirke, som er Kristi legeme
på jord, og som ønsker, at Jesus skal være Herre og Mester i deres liv. I
60 lande er forfølgelse en uhyggelig del af hverdagen for de kristne.
Forfølgelse af kristne er ikke et nyt fænomen, men kan spores helt
tilbage til kristendommens begyndelse. Det begyndte med, at Jesus led
en grusom martyrdød på korset. Jesu efterfølgere, hans disciple, blev én
for én henrettet, halshugget, stenet eller korsfæstet med hovedet nedad.
Andre blev smidt for løverne i Rom. Den første menighed var udsat for
mange lidelser pga. forfølgelser.
Da Jesus vandrede på jorden, vidnede han om, at kampen mellem
Guds rige og de midlertidige riger på jorden ville medføre forfølgelser.
Det være sig diskrimination, vold og død. Jesus sagde: “En tjener er ikke
større end sin herre. Som de forfulgte mig, vil de også forfølge jer.” (Joh.
15,20)
Massakrer, mord, tortur, voldtægter, skamferinger, familieadskillelser, chikane, fængslinger, slaveri og mange former for diskrimination er
en del af livet for kristne mange steder i verden. Det er sådanne forhold,
som skaber frygt blandt mange kristne.
I mange lande er kirken under så stærkt et pres fra myndigheder og
regeringer, at den er i fare for at blive udryddet. Halvdelen af jordens
befolkning bor i lande, hvor vi ikke frit kan forkynde evangeliet, og hvor
kirken ofte er forfulgt.
Det anslås af Åbne Døre, at der hvert år verden over dræbes ca. 160.000
kristne, fordi de er kristne.
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LISTE OVER LANDE MED DEN
STØRSTE FYSISKE FORFØLGELSE
Sådan fremkommer listen
Der er lavet et spørgeskema, som kortlægger situationen for de kristne
i de enkelte lande. Ud fra spørgsmålene gives der point om lovgivning,
myndigheders praksis, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, personlige interviews og rapporter om forfølgelser. Listen eksisterer for at synliggøre
hvilke lande, der aktivt forfølger kristne og derved overtræder elementære menneskerettigheder. Listen bliver fornyet en gang om året.
© Copyright Open Doors International Januar 2007

Nr. på listen - Land
01 Nord-Korea
02 Saudi-Arabien
03 Iran
04 Somalia
05 Maldiverne
06 Yemen
07 Bhutan
08 Vietnam
09 Laos
10 Afghanistan
11 Usbekistan
12 Kina
13 Eritrea
14 Turkmenistan
15 Comorerne
16 Tjetjenien
17 Pakistan

18 Egypten
19 Burma
(Myanmar)
20 Sudan
21 Irak
22 Aserbajdjan
23 Brunei
24 Cuba
25 Qatar
26 Libyen
27 Nigeria
28 Djibouti
29 Indien
30 Sri Lanka
31 Algeriet
32 Mauretanien
33 Marokko
34 Tadsjikistan
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tyrkiet
Oman
Etiopien
Forenede
Arabiske
Emirater
Kuwait
Jordan
Indonesien
Hviderusland
Colombia
Bangladesh
Syrien
Tunesien
Kenya
Nepal
Mexico
Bahrain

NIGERIA
15. januar 2007
Nigeriansk delstat kvæler
kristendommen langsomt
Af Obed Minchakpu
Muslimsk guvernør i Nasarawa fremmer islamisk dominans.
LAFIA, Nigeria: I samme øjeblik de reformerte kristne i Lafia, hovedbyen i Nasarawa-delstaten, begyndte at genopbygge en kirke, som muslimer nedbrændte for to år siden, angreb flere end 200 islamister byggearbejderne, der måtte stoppe, og regeringen forbød genopbygningen.
“Jeg overværede personligt angrebet på arbejderne,” sagde pastor Jerry Modibo, formand for Kristent Forbund i Nigeria (Christian Association of Nigeria), Nasarawa afdelingen. “Muslimerne sang: ’Død over de
kristne, død over de vantro. Denne by er for muslimer. Vi vil ikke have
kristne her’.”
At forbyde kirkebyggeri er blot én måde, hvorpå Nasarawa undertrykker kristendommen i det centrale Nigeria. Kirken blev anlagt for over
100 år siden af missionærer fra den Hollandsk Reformerte Kirke i Sydafrika fra det dengang benævnte Sudan Forenet Mission, ledet af den
tyske missionær, dr. Karl Kunn.
Kirken var kendt som NKST, dvs.: Nongo u Kristu u ken Sudan hen
Tiv, Kristi kirke i Sudan blandt Tiv-folket, der er en etnisk gruppe i det
centrale Nigeria. Menigheden i Angwan Tiv-området i Lafia har mistet
deres kirkebygning under religiøse optøjer.
“Angwan Tiv er bare ét af mange områder i Lafia, hvor regeringen nu
vil forbyde kirkebyggeri,” sagde Modibo. Samtidig har administrationen
i Nasarawa finansieret bygningen af moskeer over hele delstaten med offentlige midler. Nogle af disse moskeer er bygget på jord, ejet af de forskellige ministerier og af regeringskontorerne. Man har bygget moskeer
i regeringens huse og i delstatens parlamentsbygning.
“Hvis du rejser fra Lafia til Akwanga gennem Keffi til Abuja, vil du
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se moskeerne blive bygget langs vejen,” sagde Modibo. “Disse moskeer
bliver bygget af regeringen i byer og landsbyer som f.eks. Shabu, Nasarawa, Eggon, Akwanga, Sabon Gida, Keffi og Gora. Derimod er der ikke
blevet bygget en eneste ny kirke eller forsamlingsbygning for de kristne i
denne delstat. Vi blev beordret af regeringen til at stoppe kirkebyggeriet,
men der er blevet bygget to moskeer på den samme jordejendom. Det er
den slags uretfærdigheder, som vi står over for i denne delstat.”
Guvernør Alhaji Abdullahi Adamu kunne ikke træffes for en kommentar, og hans kommissær for information og indre anliggender, Suleiman Adokwe, nægtede at tale om disse eller andre emner til Compass.
“Religiøse spørgsmål er følsomme, og jeg kan derfor ikke tale om dem,”
sagde han.
Muslimer i de højeste embeder
Nasarawa-delstatens politik går ud på at kvæle den kristne tilstedeværelse i denne centrale nigerianske delstat. Embedsfolk nægter kristne
ansættelser i regeringens institutioner; samtidig forfremmer de lavere
rangerende muslimer til poster over de kristne, som er ansatte inden for
offentlig service, forklarer Modibo.
Nasarawa delstaten har 51 “traditionelle ledere” eller ledere af lokale
fællesskaber, som anerkendes af regeringen. Ud af disse er kun 10 kristne - de andre 41 er muslimer. Guvernøren Abdullahi Adamu har ordnet
dette ved at oprette flere topembeder til fordel for muslimer, og samtidig
har han ydmyget kristne ledere i lokalsamfundet ved at gøre dem til underordnede i tilrettelæggelsen af forskellige forhold her i delstaten.
Diskrimination indenfor den offentlige service er blevet livsvilkårene
for kristne, offentligt ansatte i delstaten, anfører den kristne leder, og ud
af 18 kommissærer i regeringens tjeneste er kun seks kristne.
Sidste år udnævnte guvernør Adamu 18 kommissærer, hvoraf 12 er
muslimer. Ikke desto mindre udgør de kristne den største del af befolkningen. Hvis man tager alle de 29 lokale regeringsområder i delstaten og
laver statistik over alle folkene, vil man se, at de kristne udgør godt og
vel to tredjedele af befolkningen på 1,2 millioner.
Modibo tilføjer, at i de seneste 10 år har udnævnelser af ministre til
forbundsregeringen og ambassadører, baseret på anbefalinger fra guver12

nøren, været til fordel for muslimer. Kun én kristen er i de seneste 10 år
blevet udnævnt til minister, og han fik endda ikke lov til at fuldføre sin
embedsperiode. Det samme scenario udspillede sig omkring udnævnelsen af ambassadører - kun én kristen er blevet udnævnt i de seneste 10
år. I denne delstat med kristen majoritet er valgkampene blevet udsat for
manipulation for at fremme en muslimsk ledelse.
Modibo, som er præst ved Den evangeliske reformerte Kristuskirke,
fortalte, at de kristne i fællesskab har anstrengt sig for at opnå en dialog
med guvernør Adamu omkring disse emner, men uden held.
“Vi har gjort adskillige forsøg på at komme til at sidde sammen med
guvernøren ved det runde bord for at diskutere og finde løsninger på problemerne, men vore anstrengelser har ikke givet resultat. Udover at have
haft personlig kontakt med embedsmændene fra protokollatsafdelingen
har vi skrevet til dem tre gange i forsøg på at få en audiens hos guvernøren, men vi har snart ventet på svar i en evighed.”
Pilgrimsrejse til retfærdigheden
Nigerias delstatsregeringer har ansvaret for bidrag til finansiering af
pilgrimsrejser for muslimer til Mekka og for kristne til Jerusalem. De
kristne tror, at staten har diskrimineret imod dem på dette område.
I 2005 budgetterede Nasarawa med 200 mio. naira (US$1.6 mio.) til
muslimske pilgrimme, som også blev anvendt, men man afsatte kun et
beløb på 15 mio. naira (US$121.832) til kristne. Selv dette beløb blev
imidlertid ikke frigivet til de kristnes pilgrimsrejser, efter det var godkendt. Fra 2000 til 2005 rejste i alt 6.220 muslimske pilgrimme til Mekka, mens delstaten kun støttede 355 kristne - og mange af disse havde
vanskeligt ved at opnå denne sponsorhjælp.
“Vi har været stillet overfor en masse prøvelser og frustrationer her
i Nasarawa. Kirken står overfor den vanskeligste periode nogensinde.”
Modibo anførte, at Ordspr. 31,8-9 opfordrer til at være talerør for dem,
som ikke kan tale deres egen sag, til at forsvare de nødlidende og til at
dømme retfærdigt. “Derfor forlanger vi, at alle skal få en retfærdig og
fair behandling,” sagde han. “Alle religioner i denne stat bør få en fair
behandling.”
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre
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22. oktober 2007
Af Obed Minchakpu
To unge kristne myrdet
i Kaduna, Nigeria, efter
muslimske lederes opfordring til drab på kristne.
KADUNA, Nigeria: En mand
er blevet dræbt med sværd og
en anden er blevet banket til
døde i denne by i det centrale nordlige Nigeria. Det skete efter muslimske lederes opfordring til at føre en voldelig jihad mod unge kristne.
Den 12. oktober myrdede muslimske ekstremister Henry Emmanuel
Ogbaje, en 24-årig kristen, i et område, der er kendt som Gamji Gate.
Banket til døde med trækøller
Den følgende dag, fortalte kirkeledere, blev en ung kristen, pastor Joshua
Magajin (kendt under navnet Basil), banket til døde med trækøller i det
samme område.
Saidu Dogo, som udover at være ældste også er sekretær i den nordlige
lokalafdeling af The Christian Association of Nigeria, fortalte nyhedsbureauet Compass Direct, at den islamiske leder, Sheik Gumi, i fjernsynsudsendelser under den islamiske ramadan-måned havde opfordret
muslimer til at føre jihad mod kristne. ”Jeg så Sheik Gumi på tv-kanalen
NTA [Nigeria Television Authority], hvor han i løbet af denne periode
holdt den ophidsende prædiken. Faktisk blev den samme tale bragt igen
af NTA Kaduna den 21. og den 22. september.”
Blev opfordret til at slå unge kristne ihjel
Han opfordrede udtrykkeligt til at indlede en jihad, fortalte Dogo til
Compass. Og han sagde, at når de gik ud for at myrde, skulle de ikke slå
de gamle ihjel, fordi de gamle allerede har gennemlevet deres livstid. I
stedet skulle de slå unge kristne ihjel.
14

Sheik Gumi forsvarede sin opfordring til jihad ved at sige, at det var
på samme måde, Muhammed erobrede Den arabiske Halvø og hvor på
Usman dan Fodio fik magt over det nordlige Nigeria. Sheik Gumi konkluderede, at fordi briterne med magt tog det nordlige Nigeria fra den islamiske reformator (i årene 1754-1817), skulle de kæmpe for at overtage
Nigeria ved at føre krig mod de kristne.
”Med den slags erklæringer fra muslimske ledere, hvorfor skulle islams efterfølgere så ikke angribe kristne,” spurgte Dogo. ”Vi tror, at
mordene på Henry Ogbaje og Basil er et resultat af sådanne prædikener,
holdt af muslimske ledere.”
Dogo udtrykte forfærdelse over, at NTA - som hører under den nigerianske regering - kunne blive brugt til at sprede sådanne ophidsende
budskaber. Den nigerianske regering gør ej heller noget for at bremse
denne manipulation via medierne.
Efterladt døende
Henry Ogbajes far, Sgt. Emmanuel Ogbaje, fortalte Compass, at hans
datter den 12. oktober ringede til ham i Abuja med nyheden om, at muslimerne havde banket hans søn ihjel med trækøller.
Hun fortalte, at de angreb ham omkring klokken fem og seks om aftenen i Gamji Gate. Her efterlod de ham bevidstløs, da de troede, at de
havde slået ham ihjel, fortalte Ogbaje. Henry blev efterladt i denne tilstand i omkring tre timer, uden at nogen hjalp ham.
Den unge mand kom til bevidsthed igen, og en forbipasserende hjalp
ham hjem, hvorfra familien straks bragte ham til The 44 Military Reference Hospital. Ældste Ogbaje, der er stationeret i Abuja ved The National Defense College, skyndte sig til Kaduna og fandt sin søn på hospitalet. En læge behandlede ham den 12. oktober, en fredag, og anmodede
om, at han blev bragt tilbage til hospitalet den følgende mandag for yderligere undersøgelser.
Jeg tog tilbage til Abuja om søndagen for at få et pas, førend jeg vendte
tilbage til Kaduna, den dag hvor Henry igen skulle hen til lægen, fortalte Ogbaje, men søndag nat ringede min familie til mig og fortalte, at
Henrys situation var blevet værre, og at han var blevet hasteindlagt på
hospitalet. Kl. 20 den søndag døde Henry.
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En fredselskende person
Angrebet var chokerende. “Henry var en fredselskende og redelig person. Han var ikke nogen ballademager,” fortalte Ogbaje. Henry var en
dygtig fodboldspiller, og netop på det tidspunkt søgte han om at komme
ind på universitetet.
Søger ikke gengældelse
CAN’s Dogo sagde, at mindst én muslim angreb Basil med et sværd
ved Gamji Gate, mens katolikken gik fra kirke. Basil blev angrebet og
efterladt i en sø af blod, men han døde på vej til hospitalet. Da Compass
var i Kaduna, var offerets familie rejst ud af byen for at begrave ham i
hjembyen, hovedstaden i staten Kaduna.
Begge mord skete, da muslimerne fejrede Eid-El-Fatr festivalen, som
markerer afslutningen på ramadanen. Da han lagde mærke til, at andre
muslimske ledere også prædikede for angreb mod kristne under ramadanen, rettede Dogo en anmodning til den nigerianske regering om at
handle hurtigt for at komme dét i forkøbet, som han og andre kristne
ledere sagde var et systematisk forsøg på at udrydde kristendommen i
det nordlige Nigeria.
”Vi er alarmeret over denne type myrderier, og vi anmoder om, at
regeringen gør noget alvorligt ved disse sikkerhedsbrist,” sagde han.
Joshua Magaji, som er assisterende sekretær i staten Kadunas afdeling
af CAN, sagde, at drabene havde til hensigt at provokere de kristne til i
vrede at begå gengældelsesaktioner og udløse endnu en religiøs krise i
staten. I løbet af de sidste tre årtier har der her været titusinder af dødsfald på grund af religiøs vold. Der er udbrudt voldsomheder adskillige
gange efter indførelsen af den islamiske sharialov i år 2000.
”Vi takker Gud for, at de kristne har afstået fra at gengælde drabene,
og vi vil gerne appellere til, at de fortsætter i denne ånd,” sagde Magaji.
Angreb fortsætter med uformindsket styrke
Magaji fortalte også, at kristne ledere på baggrund af mordene allerede
var mødtes med staten Kadunas viceguvenør samt sekretæren for statens
ministerium for religiøse affærer. Han anmodede staten om at sikre, at
morderne blev stillet til ansvar. ”Desuden ønsker jeg at appellere til, at
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kristne og staten Kadunas regering vil hjælpe de to familier i denne vanskelige tid,” sagde han.
Regeringens forsøg på at lægge låg på konflikterne gennem oprettelsen af inter-religiøse råd og dialoger mellem muslimer og kristne har
enten givet få eller ingen resultater, sagde han, da angrebene på kristne
er fortsat med uformindsket styrke.
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre

MALAYSIA
8. januar 2008
Den malaysiske regering har forbudt en katolsk avis at bruge ordet “Allah”, men den 6. januar fortsatte avisen Harald’s hermed. Regeringen har
tidligere truet avisen med lukning, hvis den fortsatte. Udgiveren, præsten
Lawrence Andrew, siger, at man vil fortsætte med at skrive ”Allah”.
18. januar 2008
Den malaysiske regering har konfiskeret engelsksprogede, kristne børnebøger, der indeholdt illustrationer af profeter og af ordet “Allah”. Illustrationerne blev anset for at være fornærmende for muslimer, da islam
forbyder billeder af profeter. Generalsekretæren for de malaysiske kirkers råd, Herman Shastri, betvivlede, at bøger, der indeholder illustrationer af profeter, kan være fornærmende for muslimer, når disse bøger
ikke var lavet til muslimerne. Shastri anmodede regeringen om straks
at stoppe konfiskationen af bøger og om straks at ændre administrative
regler, der specielt i ministeriet International Sikkerhed giver embedsmænd frie hænder til at handle, som det passer dem.
21. januar 2008
Efter 18 dramatiske dage med tovtrækning med de muslimske myndigheder sikrede Mgiam Tee Kong sig retten til at begrave sin kone, der
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døde den 30. december 2007, efter det kristne begravelsesritual. Højesteretsdommer Lau Bee Lan tog beslutningen om at tillade en kristen
begravelse af Wong Sau Lan, efter at de islamiske religøse myndigheder
fra landets øverste religiøse domstol (MAIWP) opgav kravet på hendes
lig, da domstolen sagde, at hendes påståede konvertering til islam ikke
var i overensstemmelse med sharialovgivningen. Efter hendes død henvendte MAIWP sig til hospitalet gennem politiet og gav det ordre til
ikke at frigive hendes lig til hendes mand, medmindre han indrømmede,
at hun havde konverteret til islam i december 2007. Ngiam fastholdt, at
hans kone var en kristen, der blev døbt i november 2007. Han har antydet, at han vil lægge sag an mod MAIWP for ukorrekt handlemåde.
Ngiams sagfører, Karpal Singh, siger, at MAIWP må gøre sig klar over,
om enhver konvertering er foregået korrekt efter loven, og ikke bare tilbageholde et lig med henvisning til, at der har foregået en konvertering,
når der ikke har været nogen, og så bagefter ”indrømme”, at der ikke har
været en lovlig konvertering.
Kilde: Compass Direct

BANGLADESH
24. januar 2008
Ukendte angribere forsøgte at brænde en 70-årig kvinde ihjel den 7. januar, efter at de havde fået at vide, at hun skulle døbes som kristen i
næste måned. Rahima Beoa, der planlagde at blive døbt den 13. februar
i det muslimsk dominerede Rangpur-distrikt, blev forbrændt på over
70% af kroppen. ”De ukendte mennesker ønskede at brænde den ældre
kvinde til døde,” sagde Khaled Mintu, der er distriksleder af Isha-E-Jamat kirken i Blangladesh. ”Det var en djævelsk sammensværgelse for at
stoppe hende i at blive kristen.”
Kilde: Compass Direct
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EGYPTEN
6. august 2007
Retssag om retten til konvertering til kristendommen
En tidligere muslim, der er konverteret til kristendommen, sagsøgte
den egyptiske stat for at nægte ham retslig godkendelse af skift af religion, hvilket udløste et reaktionært sagsanlæg fra muslimske lærde og
dødstrusler mod hans advokat fra sikkerhedspolitiet.
Den 24-årige Mohammed Ahmed Hegazy anlagde retssag mod det
egyptiske indenrigsministerium, da det afviste hans ansøgning om at
erstatte islam med kristendom på personlige identifikationspapirer.
”Jeg mener, det er min naturlige ret at antage den religion, jeg tror på,
så jeg, min kone og vores forventede barn ikke er tvunget til at have en
spaltet personlighed,” sagde Hegazy, der konverterede som 16 årig.
Skønt egyptisk lov ikke forbyder konvertering fra islam til kristendom, så giver den ingen mulighed for retsligt at foretage denne ændring.
Konvertitter til kristendommen må sædvanligvis skjule deres identitet
for at undgå tortur og tvungen tilbagekonvertering på grund af familiemedlemmers og sikkerhedspolitiets handlinger.
Hegazy, hvis kone Zenaib er gravid i fjerde måned, sagde, at han ønsker, at hans barn skal fødes med kristne identifikationspapirer. Parret,
der blev tvunget til at holde en muslimsk bryllupsceremoni på grund af
deres retslige status som muslimer, ved, at et kristent ID-kort vil tillade
deres barn at få kristendomsundervisning i skolen, gifte sig i en kirke og
åbentlyst deltage i gudstjenester uden chikane.
Mamdouh Nakla fra Kalema menneskerettighedscentret, der har taget Hegazys sag, fortæller til Compass Direct fra Cairo, at retssagen
har skabt ham store problemer. Mange muslimske teologer og advokater
med Sheikh Youssef el-Badry i spidsen har åbnet en retssag imod ham,
hvor de anklager ham for at skabe sekteriske stridigheder og for at døbe
muslimer.
En kilde, der står Nakla nær, fortalte Compass Direct, at Egyptens
sikkerhedspoliti - SSI - tilkaldte advokaten og fortalte ham, at han kunne blive dræbt, hvis han ikke trak sagen tilbage. Denne konverterings19

retssag er den første i Egyptens historie, meddelte advokaten Agence
France-Press (AFP).
Juridisk lovlige konverteringer fra kristendommen til islam forekommer jævnligt i Egypten. Fra 2000 til 2006 konverterede 7.000 kristne til
islam ifølge en udtalelse fra den øverste muslimske teolog, storimamen
på Al-Azhar-universitetet, Sheik Muhammad Seyed Tantawi. Konvertering fra islam til andre religioner er umulig efter egyptisk lov. ”Så
længe forfatningens artikel 2 forbliver uændret, så vil kristne, jøder og
alle andre forblive diskriminerede,” siger Helmy Guirguis fra de engelske kopteres sammenslutning i London. Artiklen fastslår, at shariaen er
grundlaget for egyptisk lovgivning. Efter den almindelige fortolkning af
shariaen er frafald fra islam en strafbar handling.
I forrige måned trak en ledende egyptisk teolog, stormuftien Ali Gomaa, en tidligere udtalelse om, at muslimer skulle have ret til at vælge
en anden religion end islam, tilbage. Gomaa havde i et nyheds online
forum på Washington Post skrevet, at det at forlade islam er en synd,
som Allah vil straffe, men at handlingen ikke berettigede til verdslige
straffe, rapporterede AFP. Senere udgav nyhedsbureauet en uddybende
forklaring fra Gomaas kontor, der understregede, at frafald fra islam var
undergravende virksomhed (statsfjendtlig virksomhed), og at det derfor
fortjente straf (det vil sige verdslig straf).
I de senere år har adskillige koptere, der havde konverteret til islam og
som senere ønskede at vende tilbage til deres oprindelige tro, med succes
ført retssag for at få deres retslige status ændret. Nakla er en af mange
advokater, der forsvarer grupper af koptere, hvis sag skal for Egyptens
øverste, administrative domstol.
Men Hegazy, der er fra Port Said, er den første muslimskfødte, der
åbenlyst udfordrer regeringens restriktioner med konverteringer bort fra
islam, hvilket er en uventet udfordring. “Jeg tror, at der er tusindvis af
konvertitter,” sagde Hegazy og antydede dermed, at han havde deltaget
i store møder og konferencer med konvertitter fra islam til kristendommen. Idet han henvendte sig til disse grupper, sagde han: ”Kom ud af
jeres ghetto og etabler organisationer, der kan tale jeres sag og forsvare
jeres rettigheder. Svaret er ikke at skjule sig eller forlade landet, men at
kæmpe for vore rettigheder her i vores eget land.”
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I et interview opfordrede Hagazy regeringen til at anerkende eksistensen af konvertitterne og til fuldstændigt at slette religionsparagraffen
fra de nationale identifikationskort. I betragtning af, at han blev fængslet og tortureret, da politiet i 2002 opdagede hans konvertering, sagde
Hegazy, at han ikke var optimistisk med hensyn til mulighederne for at
vinde sagen. “Martyriet vil være meget bedre end at blive fængslet under
en sådan yderliggående og fundamentalistisk myndighed,” sagde han.
Han har udgivet en lille bog med 31 digte under titlen: »Sherines latter«. I et af digtene erindrer han mishandlingen fra SSI-officeren Ahsraf
Ma’alouf, der gentagne gange torturerede ham.
I forrige måned torturerede det egyptiske politi brutalt Shaymaa Muhammad al-Sayed, en egyptisk kvinde, der har konverteret til kristendommen. Derefter overgav politiet hende til hendes islamiske familie,
der slog hende bag ved politistationen. Nu holder de hende fanget i deres
hjem.
I april løslod politiofficerere en anden konvertit, Bahaa el-Akkad, der
havde været fængslet i to år uden anklage.
Kilde : Compass Direct

8. august 2007
Mohammed Ahmed Hegazy vil ikke skjule sin kristne tro
En egyptisk, kristen konvertit, som har lagt sag an mod staten for at få sin
konvertering officielt anerkendt, er gået under jorden, efter at hans advokat meddelte, at han trækker sig fra sagen.
Selv om advokaten har fået dødstrusler fra
Egyptens sikkerhedspoliti, hævder han, at
han tog sin beslutning af hensynet til ”national enhed”. Mamdouh Nakhla, som er
direktør for Al Kalema Center for Human
Rights, sagde, at han ikke længere ville
repræsentere konvertitten Mohammed Ahmed Hegazy, fordi han ikke vil fornærme
muslimerne eller ”provokere den offentlige opinion.” Ved en pressekonference i sit
Mohammed Ahmed Hegazy
kontor i bymidten lagde Nakhla noget af
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ansvaret for sin beslutning over på sin klient. Han sagde, at Hegazy ikke
har kunnet frembringe dokumentation for, at myndighederne har nægtet
at udstede et nyt identitetskort til ham. Men mens Nakhla talte, råbte
et medlem af advokatens organisation: “Han bliver truet, han er blevet
presset til at gøre dette.”
Tvunget til at gå under jorden
Vedvarende trusler og angreb i medierne har tvunget Hegazy til at gå
under jorden, mens han fortsætter sin søgen efter en ny advokat.
Konverteringsproblematikken understreger uligheden mellem religionerne i Egypten. En kristen er fri til at konvertere til islam, men muslimer kan ikke inden for lovens rammer ændre deres identifikationspapirer, når de konverterer til kristendommen. Dette misforhold kommer af
shariaen, som ifølge mange traditionelle muslimske muftiers tolkning
dikterer dødsstraf for at forlade islam.
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre

9. august 2007
Egypten tilbageholder kristne
menneskerettighedsforkæmpere
Leder for menneskerettighedsgruppe hjælper
kristen konvertit, som nu har fundet en ny advokat til sin konverteringssag.
Egyptisk politi tilbageholdt lederen af en kristen menneskerettighedsgruppe, efter at han
havde haft en meget omtalt online chat-sesAdel Fawzy Faltas
sion med en kontroversiel muslim, som er
konverteret til kristendommen, siger gruppens internationale leder. Konvertitten, Mohammed Ahmed Hegazy, har sagsøgt staten for at få ret til
at ændre status på sit identifikationskort fra muslim til kristen. Hegazys
advokat trak sig fra sagen efter dødstrusler. Den egyptiske leder for den
kristne menneskerettighedsgruppe, Dr. Adel Fawzy Faltas (61 år), som
chattede online med konvertitten, blev arresteret i sit hjem i Kairo, siger
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Nader Fawzy, som er leder for Middle East Christian Association med
hovedkvarter i Canada. Agenter fra sikkerhedspolitiet tilbageholdt Faltas og en mere fra gruppen i New Cairos femte distrikt. Senere blev de
flyttet til sikkerhedspolitiets hovedkvarter i Lazoghly. ”Jeg er nu disse
mænds talsmand,” siger advokat Ramses Raouf el-Nagar til Åbne Døres
nyhedsbureau Compass fra New Cairo. El-Nagar har også indvilliget i
at tage Hegazys sag.
Nader Fawzy siger, at han torsdag d. 7. august om aftenen begyndte at
modtage telefonopringninger fra forskellige ledere fra MECAs egyptiske afdeling, som sagde, at polititet skyggede dem. Dagen efter stormede
politiet Faltas hjem i bydelen Zamalek i Cairo og konfiskerede to bærbare og en stationær computer. Fawzy siger, at man ikke ved ret meget
om arrestationen af et andet medlem af gruppen, Peter Ezzat.
“De skar madrasser op, rev alt fra hinanden og tog også alle bøgerne,”
siger Fawzy om razziaen i Faltas hjem. Doktoren fik bind for øjnene og
blev bagbundet. Ifølge Fawzy indkaldte politiet en præst, som har med
organisationen at gøre, for at udspørge ham, men de løslod ham kort tid
efter. Han siger, at resten af gruppens ledere stadig skjuler sig.
Agenter fra statssikkerhedsundersøgelsesorganet SSI, tilbageholdt
Faltas og Ezzat i New Cairos femte distrikt i dag, men her til aften blev
de flyttet til sikkerhedspolitiets hovedkvarter i Lazoghly. De vil forblive
der under den muslimske weekend i morgen, indtil efterforskningen af
deres sag kan fortsætte lørdag.
Efter at have talt med El-Nagar siger Fawzy, at anklageren overvejede
fem sigtelser imod Faltas, heriblandt at omvende muslimer til kristendommen, at ødelægge Egyptens omdømme og fornærme islam. Faltas
kan også blive anklaget for at have kontakt med en udenlandsk organisation. Der vil ikke blive rejst sigtelse, før anklagerens kontor er færdig
med sin efterforskning. Sagen har medført intens kritik i egyptiske medier, hvor mange aviser har haft sagen på forsiderne.
Faltas, som er leder for MECA i Egypten, har haft Hegazy boende i sit
hjem denne weekend. Lørdag og søndag 4.-5. august havde de to online
spørgetid i MECAs chatroom, hvor de offentliggjorde enkelthederne i
Hegazys sag. Men Fawzy siger, at det ikke kun var MECAs samarbejde
med Hegazy, som havde oprørt politiet.
23

Kort om El-Kosheh
I sidste måned lagde advokater fra MECA sag an mod staten på vegne
af de kristne, som fik deres landsby ødelagt i et tredages angreb i januar
2000. Mindst 21 koptere blev dræbt, 18 såret og flere hundrede hjem
ødelagt, da muslimer angreb kristne i el-Kosheh. Den 26. juli forlangte
MECA, at staten kompenserer landsbyboernes tab. Domstolen i Cairo
har udsat afgørelsen i sagen til d. 6. september.
MECA-medlemmer hjalp også den muslimske familie til en mand,
som faldt ned fra sin balkon under en politirazzia torsdag d. 7. august.
Mandens familie har beskyldt politiet for at myrde ham. ”De var tilfældigvis naboer til et af vore medlemmer, så vi hjalp dem med at anmelde
sagen til politiet,” siger Fawzy.
MECA (Den Egyptisk Kristne Menneskerettighedsgruppe) venter
stadig på at blive godkendt som en NGO efter at have ansøgt om registrering i juni.
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre

31. januar 2008
Retten forbyder konvertering fra islam til kristendom
En domstol i Cairo har rettet et hårdt slag mod religionsfriheden i Egypten med en afgørelse, der forbyder konvertering fra islam til kristendom.
Retten afviser, at konvertitten kan få sin religiøse status i sin civilregistrering ændret. Dommer Muhammed Husseini sagde i kendelsen, at det
er imod islamisk lov for en muslim at forlade islam, fortalte en juridisk
repræsentant for konvertitten Muhammad Hegazy. “Han kan tro i sit
hjerte, hvad han vil, men på papiret kan han ikke konvertere,” fortalte
dommeren retten. Dommeren baserede sin afgørelse på artikel 2 i forfatningen, der gør den islamiske lov, shariaen, til kilden og grundlaget for
den egyptiske lovgivning, idet han hævdede, at ifølge shariaen er islam
den endelige og mest fuldkomne religion, og derfor praktiserer muslimer
allerede fuld religionsfrihed og kan derfor ikke vende tilbage til en ældre
tro (jødedom eller kristendom).
”Det skete er en overtrædelse af mine basale rettigheder,” sagde Hegazy. “Hvad har staten at gøre med den religion, jeg holder af?”
Kilde: Compass Direct
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11. februar 2008
Både-og-afgørelse
Egyptens højeste administrative domstol har udsendt en kendelse, der giver 12 konvertitter til islam retten til at vende tilbage til kristendommen,
men retten har samtidig efterladt gruppen sårbar for diskrimination ved
at kræve, at deres tidligere religion skal noteres på deres civilregistrering. Dommeren beordrede indenrigsministeriet til at give konvertitterne en civilregistrering, der noterer deres kristne status og deres tidligere muslimske status. Menneskeretsaktivister hyldede afgørelsen som
et gennembrud for religionsfriheden i Egypten, hvor konverteringer bort
fra islam i praksis har været forbudte, selv om de ikke har været ulovlige.
Aktivisterne er stadig bekymrede, da den fortsatte registrering af deres
tidligere status vil gøre konvertitterne sårbare for diskrimination. Det er
en stigmatisering at have ordet eksmuslim stående på sit ID kort, sagde
en repræsentant for det egyptiske initiativ for personlige rettigheder.
26. marts 2008
Ex-muslimer forhindret i at offentliggøre konvertering
Kristenfødte konvertitter til islam, der ønsker at vende tilbage til deres
tidligere tro, har fået et nej dertil ved en appel til Egyptens øverste forfatningsdomstol. Dommer Muhammad Husseini bad den 4. marts de
øverste jurister om at genoverveje loven, der giver borgere ret til at skifte
religion. Den øverste administrative domstol brugte artikel 47 i civillovgivningen til at tillade 12 konvertitter til islam at vende tilbage til
kristendommen i sidste måned. Husseini har krævet, at forfatningsdomstolen afgør, om artikel 47 strider imod forfatningens artikel 2, der siger,
at islam er hovedkilden til landets lovgivning. Hovedparten af fortolkningerne af islam forbyder apostasi, det at forlade islam.
”Dette er en ny retslig tvist, som den øverste forfatningsdomstol aldrig
har behandlet før,” sagde aktivisten Hossam Bahgat. ”Vi ser det som
den vigtigste enkeltretssag siden forfatningstilføjelsen, der i 1980 gjorde
shariaen til hovedkilden til landets lovgivning.”
Retssagerne for flere hundrede konvertitter, der ønsker at vende tilbage
til kristendommen, er sat i bero efter forfatningsdomstolens afgørelse.
Kilde: Compass Direct
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TYRKIET
19. april 2007
Unge muslimer i Tyrkiet
myrder tre kristne
Dødsfaldene er de første
Necati Aydin, Tilman Geske og Ugur Yuksel
kendte martyrier blandt
tyrkiske tidligere muslimer,
siden republikken blev oprettet.
I et gruopvækkende overfald mod Tyrkiets lille, kristne samfund trængte
fem unge muslimer d. 18. april ind i et kristent forlag i den sydøstlige
provins Malatya og skar halsen over på tre protestantiske kristne. To af
ofrene, Necati Aydin (36) og Ugur Yuksel (32), havde konverteret fra
islam. Den tredje mand, Tilmann Geske (46), var tysk statsborger.
Den tyrkiske presse har i dag rapporteret, at fire af de fem unge mænd,
alle mellem 19 og 20 år, under det indledende forhør indrømmede, at de
var motiveret af både ”nationalistiske og religiøse følelser”.
Tv-kanalen Channel D kunne oplyse, at der i alle de fem unge mænds
lommer blev fundet en seddel, hvorpå der stod: ”Vi gjorde det for vores
lands skyld. De angriber vores religion.”
Ifølge avisen Hurriyet erklærede den ene af de mistænkte under politiets afhøring: ”Vi gjorde det ikke for vor egen skyld. Vi gjorde det for vor
religion. Lad dette være en lektie at lære for vor religions fjender.”
I en demonstration mod Zirve-trykkeriet i Malatya to år tidligere erklærede demonstranter trykkeriets aktiviteter for at være ”proselytisme”
mod muslimer, og at trykkeriet derfor burde lukkes. Tyrkisk lov garanterer dog enhver retten til at udbrede sin religion, hvis det ikke kan bevises, at udbredelsen indeholder politiske motiver.
De tre kristne blev fundet med hænder og fødder bundet til stole i
trykkeriet. De havde fået halsen skåret over, og deres kroppe var skændet med adskillige stiksår. Både Aydin og Geske var allerede døde, da
det lokale politi fandt dem.
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Politiet modtog et opkald fra et nærliggende kontor i bygningen, som
rapporterede ”uro” i trykkeriet. Selv om Yuksel stadig trak vejret og
hurtigt blev kørt til et nærliggende hospital, døde han snart efter.
Da politiet stormede bygningen, kastede en af morderne sig selv ud
fra tredje sal og brækkede et ben og fik alvorlige skader i hovedet. De andre fire mistænkte blev pågrebet, da de forsøgte at flygte fra bygningen,
mens de stadig holdt deres blodige knive.
Under forhøret påstod de fire mordere, at overfaldet var planlagt af
den femte mistænkte, som nu lå indlagt i kritisk tilstand, men Malatyas
guvernør, Halil Ibrahim Dasoz, kunne oplyse, at fem yderligere mistænkte var blevet anholdt under politiets efterforskning.
Tyrkiske regeringsledere var hurtige til at fordømme mordene og lovede en fuld efterforskning. Politiet gisner om, at de mistænkte havde
forbindelse til den tyrkiske Hizbollah, en kurdisk, islamisk bevægelse,
som kræver en muslimsk stat i det sydøstlige Tyrkiet.
Ifølge Zirve Publishings leder, Hamza Ozant, havde kontoret modtaget dødstrusler i løbet af de foregående måneder. Alle tre mænd arbejdede på kontoret og kom i den lokale, protestantiske kirke i Kurtulus,
som har 30 medlemmer, og hvor Aydin var præst. Aydin efterlader sig
sin kone, Semse, samt en søn og en datter under skolealderen. Geske og
hans kone, Susanne, havde to sønner og en datter i alderen 8 og 13 år.
Yuksel var forlovet og skulle giftes få måneder senere. Retsmedicinerne
overlod Yuksels lig til familien kort efter episoden, og de begravede ham
i hans hjemby i Elazig.
Aydins begravelse fandt sted d. 21. april i den anglikanske kirke i Izmir, som er Aydins hjemby i det vestlige Tyrkiet. Det var på tidspunktet
for denne artikels udfærdigelse uvist, hvorvidt Geskes enke ville beslutte
sig for at begrave Geske i Malatya eller i Tyskland.
Pastor Ihsan Ozbeks, formand for Alliance of Protestant Chruches,
tog initiativ til en pressekonference ’live’ fra Malatya på CNNTURK.
Pressekonferencen blev ligeledes vist på adskillige andre tv-kanaler.
Sammen med kirkernes juridiske repræsentant, Orhan Kemal Cengiz, og pastor Bedri Peker fra Istanbul, frigav Ihsan en åbenhjertig pressemeddelelse til de tyrkiske medier med overskriften: »En forfærdelig
brutalitet, men ikke en overraskelse.«
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”I går blev Tyrkiet begravet i middelalderens mørke,” sagde Ozbek.
Han sammenlignede nationens nuværende konspirationsteorier og missionærfobi med middelalderens heksejagt. ”Vi ved, at de ikke vil være
de sidste martyrer, men vi ville ønske af hele vort hjerte, at det ville være
tilfældet,” sagde Ozbek.
Enkernes tilgivelse
Tilmanns enke, Susanne Geske, blev interviewet af det tyrkiske fjernsyn, hvor hun forklarede, at hun ville forblive i Malatya med sine fire
børn. Fordi Jesus havde bedt om tilgivelse for dem, der korsfæstede ham,
ville hun også tilgive folkene, der tog hendes mands liv, for ’de vidste
ikke, hvad de gjorde’. De er blevet fodret med mange løgne om, hvad
og hvem kristne er, og jeg vil forblive her for at vise dem, at jeg tilgiver
dem. Necatis enke har også offentligt tilgivet morderne.
I Tyrkiet er det ikke ulovligt for kristne at videregive deres tro. Men
kristne, der er aktive i evangelisation eller med udgivelse af kristen litteratur, bliver konstant chikaneret - også af politiet. Tilmed har de tyrkiske
medier i mange år skildret kristne som ”fjender af Tyrkiet” eller som
agenter for fremmede regeringer for at svække det tyrkiske samfund.
Der findes en voldsom nationalisme i Tyrkiet, der både omfatter opbakning af den rene tyrkiskhed og af den muslimske tro, og Malatya er
kendt for stærke, nationalistiske følelser. Det kristne samfund i Tyrkiet,
der udgør mindre end én procent af befolkningen, har for nylig oplevet
en forøgelse af pres og chikane, der kommer fra den stigende nationalisme og muslimske glød i landet. I et klima med frygt og usikkerhed
har kristne ledere gjort opmærksom på de konstante løgne og misinformationer om kristne i de tyrkiske medier, der fortsætter med at vække
anti-kristent had i den tyrkiske nationalismes og i islams navn.
Mange politikere har offentligt fordømt drabene. Da Tyrkiet fortsætter med at prøve at få adgang til EU, så påvirker denne voldelige handling ikke Tyrkiets anseelse i den øvrige verden. Men Malatyas guvernør,
Ibrahim Dasoz, har nedtonet hændelsens religiøse betydning, idet han
hævder, at det var et resultat af interne uenigheder i forlagsvirksomheden.
Kilde: Compass Direct

28

Første martyrer, som var tidligere muslimer
Det dødbringende angreb blev det første, kendte martyrium blandt tidligere muslimer, siden republikken blev dannet i 1923, men det var det
tredje tragiske tilfælde i de seneste 15 måneder, som var målrettet mod
kristne i Tyrkiet, og som blev genstand for stor international pressedækning. Sidste år blev en italiensk, katolsk præst skudt, mens han knælede
i sin kirke i Trabzon, en af Sortehavets havnebyer. I januar blev en fremstående journalist af armensk kristen afstamning, Hrant Dink, myrdet i
Istanbul.
Gennem de sidste tre måner er topembedsfolk blevet beskyldt for at
bevirke en voksende fjendtlighed mod ikke-muslimer ved åbenlyst at
kritisere kristne missionærers aktiviteter. Anklagere og politiet tøver
ofte med at efterforske vandalisme og trusler mod kirkebygninger eller
kirkelige medarbejdere. Det seneste dødbringende angreb på tidligere
muslimer fandt sted i Gaziantep i 1997, da en ekstremistisk, islamisk
gruppe bombede en kristen boghandel på et marked. Et lille barn blev
dræbt, og mange blev såret. Gerningsmændene blev anholdt og idømt
hårde fængselsstraffe.
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre

3. juli 2007
Tyrkiske konvertitter ofre
for officiel chikane
Af Barbara G. Baker
Politiet giver kristne bøder
for at optage kollekt og modtage gaver.
Retsforfølgelsen af to tyrkiske
kristne for at “fornærme tyrHakan Tastan og Turan Topal er anklaget
kisk identitet” under landets
for at “fornærme Tyrkiet og islam”.
omstridte paragraf 301 i straffeloven har fået en bizar drejning, idet en administrativ distriktsmyndighed nu kræver, at konvertitterne får en bøde for “illegal indsamling af
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midler”. Hakan Tastan og Turan Topal blev indkaldt til Istanbuls politihovedkvarter i politikredsen Beyoglu søndag d. 1. juli om morgenen,
lige før gudstjenesten begyndte i Taksim Protestant Church, som Tastan
er medlem af. De to mænd blev anklaget for at indsamle penge uden tilladelse fra myndighederne.
”Det er latterligt,” siger mændenes advokat, Haydar Polat, til Åbne
Døres nyhedsbureau Compass. ”Det har overhovedet ingenting at gøre
med den oprindelige sag imod mine klienter.”
“De civilklædte betjente ventede på mig ved kirken,” sagde Tastan,
“og de sagde, at man ventede på mig på politistationen.” Da deres advokat ikke var i byen på det tidspunkt, ringede han til Topal, og de to blev
enige om at følges ad til politistationen.
“Jeg troede, at politiet måske handlede ud fra det dekret, som kom
fra indenrigsministeriet i sidste uge,” fortalte Tastan og refererede til et
direktiv, som var blevet sendt til alle landets guvernører d. 28. juni. Direktivet pålagde guvernørerne at sørge for ekstra sikkerhed for Tyrkiets
religiøse minoriteter i kølvandet på den stigende vold imod ikke-muslimer. ”Men det viste sig at være noget helt andet.”
De to kristne blev hver især præsenteret for et bødeforlæg fra den gren
af sikkerhedspolitiet, som er tilsluttet Beyoglu-kredsen. Forlægget pålagde dem at betale 600 tyrkiske lira (ca. 3000 kr.) for at bryde loven.
Ifølge afgørelsen, som kun fyldte en enkelt side, havde de to mænd brudt
civilretslovens paragraf 2860 styk 29, som forbyder indsamling af penge
uden officiel tilladelse fra de lokale myndigheder.
Beviset på den påståede overtrædelse var ifølge papiret i militærpolitiets hovedkvarter i Silivri, 72 km vest for Istanbul, hvor de to kristne skal
for retten. Mændene fik ingen dokumenter eller de påståede beviser for
beskyldningerne imod dem at se.
“Hvad er dette? Blot mere chikane!” sagde Topal til Compass. Både
han og Tastan har været under overvågning og er endda i hemmelighed
blevet filmet af det tyrkiske militærpoliti og politimyndighederne det
seneste år.
”Det er latterligt,” siger mændenes advokat, Haydar Polat. ”Det har
overhovedet ingenting at gøre med den oprindelige sag imod mine klienter. Nu er vi nødt til at åbne en klagesag mod denne administrative
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afgørelse inden 15 dage, og det vil tage mindst et år at få de ubegrundede
beskyldninger frafaldet.”
Tastan og Topal, som er tidligere muslimer, men har været kristne
i mere end ti år, blev arresteret i oktober og tilbageholdt i to dage, og
derefter blev de stillet for retten i Silivri sidst i november. Foruden anklagerne under paragraf 301 vedrørende indskrænkninger i ytringsfriheden, er de to kristne anklaget for at håne islam (paragraf 216) og for
i hemmelighed at samle informationer om private borgere i forbindelse
med et bibelkursus (paragraf 135).
Forgifter unge
Før de kristnes tredje retsmøde d. 18. april talte anklageren, Kerincsiz,
længe om sagen med journalisterne, som var samlet uden for domhuset i Silivri. Den ultranationalistiske anklager beklagede de ændringer i
tyrkisk lov, som han mente betød, at “missionsaktiviteter ikke længere
er en forbrydelse” i Tyrkiet, og han kaldte de to kristne for en del af en
“farlig gruppe”.
“De har en stor sum penge fra en ukendt kilde,” blev Kerincsiz citeret
for at sige i en rapport fra Ihlas News Agency d. 18. april. Advokaten
hævdede, at de kristne havde ”forgiftet hundreder af unge” de seneste to
år, og han krævede, at regeringen greb ind imod dem. Han hævdede, at
de anklagede lever luksuriøse liv og bruger alt fra dyre biler til sexuelle
fristelser for at forføre unge mennesker fra grundskoler og gymnasier til
at konvertere til kristendommen. I retssalen har Kerincsiz dog ikke været
i stand til at fremlægge sikre beviser for nogen af disse beskyldninger.
I løbet af det timelange retsmøde d. 18. april vidnede en repræsentant
fra det regionale hovedkvarter for militærpolitiet sammen med en af de
teenagedrenge, som har rejst anklagen mod konvertitterne. Den 17-årige
dreng, Oguz Y., vidnede for anklagemyndigheden, selv om han under
krydsforhøret indrømmede, at de anklagede aldrig havde tvunget ham
til at ændre sin religion eller deltage i deres aktiviteter.
I slutningen af retsmødet advarede dommeren det lokale politi om, at
han ville rejse en sag imod dem for foragt for retten, hvis de ikke kunne
få alle tre sagsøgere til at stille op til det næste retsmøde d. 18. juli. Retssagen vil finde sted i den intense uge lige før Tyrkiets lynvalg d. 22. juli.
31

På trods af et stort medieopbud blev dækningen af retssagen i Slivri nedprioriteret dagen efter, da nyheden samme eftermiddag om de brutale
mord på de tre kristne bibeltrykkere i Malataya blev kendt.
Ankara advarer domstolen
To dage senere rapporterede den nationalistiske avis, Yeni Cag, fra retssagen i Silivri med forsideoverskriften: “Frygt for missionærer”, som
henviste til en artikel inde i avisen med overskriften: “Retssagen, som
skræmmer justitsministeriet.” Ifølge et communiqué fra justitsministeriet, som Yeni Cag bragte uddrag af d. 20. april, advarede den tyrkiske
regering domstolen i Silivri om, at nyheder om retssagen i den internationale presse kunne få EU til at ”drage os til ansvar”. Domstolen i Silivri
blev angiveligt bedt om at sende kopier af anklageskriftet og alle sagens
akter til justitsministeriet i Ankara.
Mere end 300 af Tyrkiets forfattere, journalister, historikere og andre
intellektuelle er blevet anklaget under paragraf 301 for at bagvaske “tyrkiskheden”, et begreb, som stadig ikke er klart defineret. Størstedelen af
landets indflydelsesrige nationalistiske grupperinger, som støtter denne
lov, er også imod Tyrkiets forsøg på at træde ind i EU. De advarer om,
at Europa vil påtvinge Tyrkiet vestlige værdier og reformer, som står i et
modsætningsforhold til landets muslimske arv.
EU har forlangt, at Tyrkiet enten skrotter eller ændrer den restriktive
lov, så de europæiske standarder for ytringsfrihed bliver overholdt.
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre

28. februar 2008
Tyrkiske sagførere kræver udskiftning af dommere fra Malatya
Sagførere, som repræsenterer de familier, hvoraf tre kristne blev tortureret
og nedslagtet med knive i det østlige
Tyrkiet i april måned sidste år, krævede i denne uge, at juryen med tre dommere som medlemmer, som skulle
overhøre sagen, skal udskiftes.
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Uden for retsbygningen i Malatya
efter mord på tre kristne

Domstolens upartiskhed er blevet betvivlet, idet bevismateriale, domstolen har indsamlet, er blevet tilbageholdt. Idet han henvendte sig til
Malatyas »Tredje domstol for kriminelle sager« i mandags (d. 25. februar), erklærede sagsøgeradvokaten, Özkan Yücel Soylu, at domstolens
“upartiskhed og uafhængighed” var i fare. Soylu fortalte retsformanden
Eray Gurtekin og hans to associerede dommere, at deres gentagne afslag
på at garantere sagføreradvokaten ret til lovlige procedurespørgsmål var
ødelæggende for retssikkerheden i denne mordsag på højt niveau.
Den 18. april 2007 kom fem unge, tyrkiske muslimer ind på ZirveForlagets kontorer i Malatya, et forlag, der uddeler bibler og kristen litteratur, under det falske påskud, at de ville studere kristendommen. De
angreb, bagbandt og skar herefter struben over på Necati Aydin og Ugur
Yuksel, begge tyrkiske kristne, som havde omvendt sig fra islam, samt
på den tyske Christian Tilmann Geske.
Ifølge identiske håndskrevne noter, som blev fundet i lommerne hos
alle de fem mordere, var deres motiver både nationalistiske og religiøse.
“Vi gjorde det for vort land, de angriber vores religion,” stod der.
Afslag på at registrere høringssvar
Sagsøgerdvokaterne har gentagne gange protesteret over, at de officielle
retsprotokoller kun indeholder forkortede resumeer af de mundtlige diskussioner og af vidneudsagnene overfor retten.
Ved starten af mandagens høring afviste Malatyas dommerpanel på
ny advokaternes krav om at tillade, at afhøringerne optages og offentliggøres. De afviste også at give fri adgang til alt det bevismateriale, som
er indsamlet af statsanklagerne, samt at fjerne 16 kartoteker, uvedkommende for denne mordsag, i hvilke der anklages folk, som har været i
kontakt med de myrdede kristne.
Dette var Malatyas dommeres tredje påfølgende afslag på sagsøgeradvokaternes anmodninger om at optage retsafhøringerne, og afslaget kom
blot få uger efter, en retsbeslutning fra Istanbul skrev historie indenfor
tyrkisk retsvæsen ved at tillade den første optagelse fra et retslokale.
Komplette video- og lydoptagelser blev beordret tidligere i februar ved
retssagen omkring Hrant Dink, en tyrkisk-armensk udgiver, som blev
myrdet i januar 2007.
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Kort tid efter denne afgørelse, anførte Soylu, forsikrede justitsministeriet d. 14. februar sagsøgeradvokaterne for de myrdede kristne, at en
lignende anmodning om at optage afhøringerne i Malatya straks ville
blive imødekommet.
Retten tilbageholder bevismateriale
Soylu protesterede også overfor domstolens afslag på at give adgang til
en mængde dokumenter og andet bevismateriale, inklusive mordernes
computerdata, fotografier fra obduktionerne og fra gerningsstedet samt
overvågningskameraoptagelser fra en af de mistænktes hospitalsstuer.
“Dette er vigtig information, hvis vi skal kunne krydsforhøre de anklagede. Det er ulovligt ikke at tillade os at gennemgå dette bevismateriale. Retten til at bestemme, hvem der har adgang til dokumenterne, er i
første omgang ikke domstolens, det er automatisk vores rettighed ifølge
Tyrkiets love,” fastslog Soylu. “Hvis dette fortsætter med at finde sted,
må vi selvfølgelig til at henvise til Europadomstolens regler for menneskerettigheder, hvilket vil gøre det åbenlyst, at Tyrkiet ikke følger sine
egne love.”
Idet han stiller spørgsmålstegn ved, om der faktisk er foretaget ødelæggelse af vitalt bevismateriale, sagde Soylu: “Vi har ingen tillid til
domstolen. Der er mange ’mistede’ detaljer, som er blevet tilbageholdt.
Vi har ret at undersøge alle de manglende dokumenter og det øvrige
bevismateriale.”
Da de skulle svare på sagsøgeradvokaternes klager, fik Gurtekin vedtaget en kort pause i høringerne for at konferere med de to andre dommere. Ved sin tilbagevenden til retssalen anmodede han sagsøgeradvokaterne om, at de indenfor syv dage skulle indgive en formel klage til
Diyarbakirs højesteret, ifølge hvilken de kræver nye domsmænd. Herefter udsattes høringen til 17. marts for at afvente en afgørelse ved Diyarbakirs højesterets gennemgang af sagsøgeradvokaternes klager.
Kriminelles forbindelser
I nogle yderligere bemærkninger henviste Soylu specielt til de personer,
der har inspireret og står bag de fem anklagede, idet han klagede over, at
både domstolen og sagførerne “arbejdede i den forkerte retning.”
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“Falske breve, beregnet på at vildlede, er indkommet hos statsanklageren, og nogen henvender sig hos avis efter avis for at vildlede offentligheden. Med andre ord foregår denne bandes aktiviteter fortsat.”
Midt i januar arresterede tyrkisk politi mange prominente personer,
som er anklaget for at være med i en kriminel bande, som siges at være
“en stat i staten”, som repræsenterer oprørsbevægelser indenfor den tyrkiske regering. Det såkaldte “Ergenekon-netværk” hjalp angiveligt med
til at iscenesætte massakren i Malatya samt drabene på den katolske
præst Andrea Santoro og journalisten Hrant Dink. Blandt de fængslede
mistænkte i den fortsatte undersøgelse er en pensioneret general, den
ultranationalistiske sagfører, Kemal Kerincziz, journalister, universitetsprofessorer og en talsmand fra “den uægte tyrkisk-ortodokse kirke”.
Retsobservatører ved denne tredje høring inkluderede officielle repræsentanter fra den tyske, norske og hollandske ambassade såvel som fra
menneskerettighedsgrupper og Diego Mellado, formanden for den politiske afdeling af »Europakommissionens delegation for Tyrkiet«.
Politibeskyttelse af advokat
Efter at have været kørt fast i næsten tre uger indsatte Ankaras politimyndigheder i går en bodyguard for Orhan Kemal Cengiz, den tyrkiske
advokat, som står i spidsen for Malatyas sagsøgeradvokater. Cengiz havde anmodet om politibeskyttelse d. 8. februar efter en række åbenlyse
trusler imod hans kone og soleklare beviser for, at hans telefoner og email korrespondance var blevet aflyttede. Cengiz har tjent i otte år som
retslig rådgiver for den tyrkiske »Alliance af protestantiske kirker«.
I sidste uge efterlyste to oppositionstalsmænd en parlamentarisk undersøgelse omkring de nylige angreb på kristne ledere og på ikke-muslimer, idet de erklærede, at disse voldsomme hændelser hverken var ”tilfældige eller enkeltstående”.
De deputerede fra Det republikanske Parti, Sukru Elekdag og Onur
Oymen, advarede om, at hvis sådanne angreb fortsatte, ville Tyrkiets
image blive alvorligt skadet. I en rapport overleveret til det tyrkiske parlaments kommission for menneskerettigheder d. 14. januar anførte protestanterne, at 2007 havde været et dystert år med alvorlig og negativ
virkning på deres lille forsamling.
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Udover massakren i Malatya omtalte rapporten 19 specifikke hændelser med intimidering og voldeligheder overfor de protestantiske kirkeledere og kirkebygninger, hvilke er rapporterede til sikkerhedsmyndighederne.
Protestanterne forkastede de vedvarende provokationskampagner,
som ophidser det tyrkiske samfund imod alle ikke-muslimske grupperinger, og som portrætterer missionsaktivitet som forbrydelser, endog på
det højeste plan, truende statsinteresser.
“Ikke-muslimer i Tyrkiet er et primært angrebsmål, især for radikale
grupper,” fastslog rapporten.
Kilde: Open Doors International og Åbne Døre Danmark

17. marts 2008
Retssag for at fornærme “tyrkiskhed”
På trods af EU-pres står revisionen af artikel 301 i stampe.
I et forsøg på at forlænge retssagen mod to tyrkiske konvertitter til kristendommen, der er anklaget for at nedværdige islam og tyrkiskheden,
var tre gendarmsoldater indkaldt for at vidne ved kriminalretten i Silivri
som øjenvidner til fordel for anklageren, der stadig har tilgode at finde
et eneste bevis. Turan Topal og Hakan Tastan, der er anklaget under den
tyrkiske forfatnings kontroversielle artikel 301, der begrænser ytringsfriheden, har været i fængsel i 18 måneder. Sagen blev yderligere forsinket
torsdag, da to indkaldte vidner ikke dukkede op, selv om mindst én af
dem havde været i domhusets korridorer, lige før retsmødet gik i gang.
”Fra vores side kan vi sige, at resultatet af høringen var positivt,” sagde forsvarsadvokaten Haydar Polat. ”Vidnerne bekræftede blot, hvad der
skete i deres undersøgelser, uden at de frembragte noget bevismateriale
overhovedet mod mine klienter.”
Mens EU er blevet utålmodig over Tyrkiets manglende vilje til at
modificere artikel 301, så indrømmede parlamentsmedlemmet fra regeringspartiet Nihat Ergun, at selv om en revision af artikel 301 er blevet
gennemført, så er denne revision lagt i skuffen på ubestemt tid.
Kilde: Compass Direct
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17. april 2008
Dommernes upartiskhed drages stadig i tvivl
På årsdagen for drabet af tre kristne drages dommernes upartiskhed stadig i tvivl, og de unge mænd under anklage lægger nu ansvaret på en
enkelt. De anklagede mordere, Cuma Ozdemir, Abuzer Yildirim og Salih Gurler, blev taget på fersk gerning med slagteknivene i deres hænder
og med ofrenes blod på deres tøj. Men, ligesom Hamit Ceker, der som
den første vidnede i januar, erklærede de tre mistænkte på det 5. retsmøde, at de ikke havde deltaget i drabene på Necati Aydin, Ugur Yuksel
og Tilmann Geske. I stedet påstod de, at det var Emre Gunaydin, den
5. gerningsmand ved angrebet, der personligt torturerede de tre dræbte
og skar deres halse over. De påstod i en tætpakket retssal, at Gunaydin
havde narret dem, idet han havde fortalt dem, at han kun ville infiltrere
og intimidere disse tre missionærer, som han mente prøvede at splitte
Tyrkiet og ødelægge islam. Alle fire mistænkte insisterer på, at de var
skræmte af Gunaydin på grund af hans tilsyneladende forbindelser gennem sin ældre bror til den lokale mafia og til indflydelsesrige politiofficerer.
Dommernes upartiskhed betvivles
Ti dage før denne retssamling havde en højere ret i Diyarbakir afvist
anklagerens krav om at fjerne de præsiderende dommere ved retssagen.
Anklageren anser retssagens tre dommere for at behandle sagen ud fra
fobier og partiskhed. Anklageren fortalte dommeren, at han mødte modstand mod at afdække den mistænkte gruppes struktur, aktiviteter og
støttemedlemmer. Dommeren var irriteret over anklagerens mange detaljerede spørgsmål. Vore reservationer mod dommerne i denne sag fortsætter, siger forsvarerne, da de har afvist næsten alle vores anmodninger
uden at give reelle begrundelser herfor.
Kilde: Compass Direct
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IRAK
18. april 2007
Kristne i Bagdad flygter
af frygt for ekstremister
Bevæbnede islamiske
ekstremister terroriserer de
troende i Dora-bydelen
Irakiske kristne flygtede fra
deres hjem i løbet af weekenden, da bevæbnede sunniIslamisk behandlet kirke i Bagdad
muslimske ekstremister truede med at dræbe dem, hvis de ikke konverterede til islam indenfor 24
timer, siger kristne kilder. Seks kristne familier fra Mualimien-kvarteret
i Bagdad-bydelen Dora, er flyttet til en kirke et andet sted i byen, sagde
en kilde i Bagdad, som har bedt om, at familiernes opholdssted og identitet forbliver anonyme.
Bevæbnede sunnimuslimer sagde i lørdags til familierne, at en amir
(uafhængig muslimsk prins eller hersker) havde udstedt en fatwa mod de
kristne i Dora, oplyste kilden. De kaldte de kristne vantro og sagde til
dem: ”Hvis I ikke konverterer til islam eller forlader jeres huse indenfor
24 timer, vil vi slå jer ihjel,” fortalte kilden Åbne Døres nyhedsbureau
Compass efter at have talt med et medlem af kirken, som hjælper de
fordrevne kristne. Kilden kunne ikke bekræfte en rapport fra nyhedswebsitet Iraq Slogger fra den 15. april om, at de militante havde trykt
fatwaen på løbesedler og delt dem ud i kvarteret.
Ifølge Ankawa.com, en arabisksproget, kristen hjemmeside, som først
rapporterede om nyheden lørdag aften (14. april), forhindrede ekstremisterne de flygtende kristne familier i at tage personlige ejendele med sig.
To præster fra Bagdad har begge uafhængigt af hinanden bekræftet, at
de kristne er flygtet fra området som en reaktion på fatwaen.
De fleste kristne har nu forladt Mualimien, sagde en præst, som selv
for nylig er flyttet fra Dora for at slippe for volden, som optræder der
dagligt. Ingen blev såret, og alle kom ud derfra. Flere af de flygtende
familier er flyttet til Iraks nordlige, kurdiske region. Han bekræftede
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også rapporter om, at militante havde fjernet korset fra toppen af den
kaldæiske kirke St. John the Baptist i Dora.
Kristen udvandring
Dora, som ligger i den sydlige del af Bagdad, var på et tidspunkt hjemsted for et stort, kristent samfund. Kirkebombninger i august, oktober
og november 2004 efterfulgt af øgende vold mellem ekstremistiske muslimske grupper og irakiske og amerikanske tropper udløste begyndelsen
på en kristen udvandring fra kvarteret.
Sidste efterår udsatte Iraks eneste kaldæiske seminarium og universitet, som ligger i Dora, undervisningen til december, efter at flere af
de ansatte præster blev kidnappet. Institutionen flyttede efterfølgende til
Ainkawa, en kristen landsby uden for Erbil i Iraks kurdiske region.
Dora-bydelen er nu blevet et fristed for militante sunnimuslimer, som
ofte har sammenstød med regeringsstyrker og amerikanske tropper. Sunnimuslimer i området klager over, at det overvejende shiitiske, irakiske
politi har begået adskillige grusomheder imod dem ifølge en rapport fra
The Christian Science Monitor fra d. 30. marts.
I de seneste måneder har amerikanske styrker forstærket troppeenhederne i Dora som en del af præsident George Bush’s oprustning af den
amerikanske militære tilstedeværelse i Irak. En vis orden er blevet genoprettet, så 100 ud af anslået 700 butikker er blevet genåbnet på kvarterets marked. Men denne
weekends trusler mod
kristne har vist, at Dora
langt fra er fredelig,
kommenterer en præst
fra Bagdad.
“Tal med kirkerne
rundt om i verden og
mind brødrene om at
bede for vore kirker i
Bagdad,” sagde præsten til Compass. ”Bed
Den kaldæiske kirke i Bagdad
om, at Herren vil give
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os fred og gode dage, så vi kan se, hvad Guds vilje er midt i al denne
vold.”

7. januar 2007
Organiserede sprængninger ryster kirker i Irak
Bomber på betydningsfuld dag i den liturgiske kalender markerer
enden på relativ stilhed
Fire irakiske kirker og tre klostre blev beskadiget af organiserede bombardementer i går morges, dagen, hvor mange irakiske kristne fejrer enten helligtrekonger eller juleaften i overensstemmelse med visse østlige
liturgiske kalendere. Tre kirker i Bagdad og tre i Mosul blev ramt uden
dødsfald, fortalte hjælpebiskop Andreas Abouna til Compass.
Der var fem eksplosioner inden for fem minutter. Fader Bashar Warda
fra Skt. Peters præsteseminarium sagde, at de organiserede angreb sendte en klar advarsel til de kristne ved helligtrekongerfesten, som også er
juleaften for flere af Iraks kirker. Hidtil har der været megen vold mod
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sunnierne og shiitterne,
mens man har ladet de
kristne være. Dog er
volden mod de kristne
eskaleret i det forløbne
år, fortalte Warda til
Compass.
I Mosul blev mindst
fire personer såret, én
af dem alvorligt, da en
parkeret bil eksploderede uden for en gammel,
assyrisk kirke i al-Nur
distriktet, sagde Fader Emmanuel Youkhana fra den kristne Aid Group
Nohadra Irak. Da de kom til deres juleaftensgudstjeneste (efter den østlige kalender), havde folk på vej til kirken lagt mærke til en ubekendt bil
parkeret uden for deres bygning. De så på bilen og forsøgte endda at se,
hvad der var under den, fortalte Youkhana. Køretøjet eksploderede først
efter, at menigheden var kommet ind i kirken, hvorved de reddede livet.
I Bagdad beskadigede en bombe Skt. Georg kaldæiske kirke i Ghadirkvarteret, mens en mortérgranat ramte et græsk-melkitisk sogn ifølge den
kristne, irakiske hjemmeside Ankawa.com. Hjemmesiden rapporterede,
at sprængningen beskadigede kirkens vinduer og sårede to kirkegængere. Ifølge den kaldæiske præst, Warda, ramte en bombesprængning på
samme tid et kaldæisk kloster i Bagdads Zaafaraniya-kvarter.
I Mosul blev såvel Skt. Paul kaldæiske kirke som Helligåndshuset, et
kaldæisk kloster i New Mosul, ramt af sprængninger omkring samme
tid, fortalte Warda fra Erbil. Angrebsmændene havde også et dominikansk kloster som mål i Mosul, der er den bibelske by Ninive, der traditionelt er blevet hjemsted for Iraks kristne minoriteter. Styrker i Bagdad
sørgede for solid beskyttelse af lokale kirker i kølvandet på angrebene.
Warda sagde, at der heldigvis ikke skete så meget inde i kirkerne på
angrebstidspunktet. Kaldæiske familier døber gerne deres børn ved helligtrekongerfesten, hvor man fejrer Jesu legemliggørelse, mens andre
kirker bruger højtiden til at fejre Jesu dåb i Jordanfloden.
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En skrøbelig fred
Sprængningerne bragte en ende på en skrøbelig fred, som den kristne
minoritet i Irak var begyndt at nyde de senere måneder. “Tingene var
i det mindste begyndt at blive roligere for nogle af de præstelige aktiviteter, som var blevet genåbnet i flere sogne i Bagdad,” fortalte Warda
Compass. “Jeg tror, gårsdagens angreb blokerer for dele af den proces.”
Basile Georges Casmoussa, den syrisk-katolske ærkebiskop af Mosul,
gav udtryk for sin overraskelse over eksplosionerne efter at have arbejdet
på at forbedre forholdene til muslimerne i de senere måneder, rapporterede Ankwa.com. I en meget alvorlig meddelelse anråbte Faraj Rahoo,
den kaldæiske ærkebiskop, regeringen for at få den til at indse, at bombardementerne var del af en plan om at drive de kristne ud af Irak.
“Vi har boet her, før islam kom til, men de fremmede, som kom til
byen, forårsager kidnapninger og bombardementer og prøver at så splid
i irakernes hjerter.” I det forgangne år har islamiske grupper sat kristne
på gaden i hele bydele i Bagdad med krav om omvendelse eller trusler
med døden, hvis ikke
de betalte jizya, den islamiske skat påtvunget
dem, der ikke er muslimer. I oktober blev to
syrisk-katolske præster
kidnappet af militante
i Mosul, som forlangte
en løsesum for dem.
De kristne har ofte
beklaget sig over, at
oprørere, baseret på
St. Ephrem kirken Bombet. (Ankawa.com)
den opfattelse, at begge
grupper er kristne, sidestiller dem med de amerikanske tropper.
Eftersom en overvejende del af volden i Irak stammer fra sunni/shiitiske kampe, er det uklart, om formodet tilknytning til USA er den største
grund til angrebene mod irakiske kristne.
Kaldæerne, en græsk-katolsk retning i kirkesamfund med Rom, udgør
den største del af Iraks kristne. Irak’s Ancient Assyrian Church of the
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East, sat i forbindelse med den gamle Nestoriske kirke, fejrer jul d. 7.
januar i henhold til den julianske kalender.
Kilde: Compas Direct og Åbne Dør

18. januar 2008
Serier af angreb på kirker fortsætter
En bilbombe eksploderede uden for den kaldæiske kirke i Kirkuk i går
og sårede to mennesker. Hændelsen er det 10. angreb på kirker, der er
rapporteret inden for de sidste to uger. Den kaldæiske hjælpebiskop i
Bagdad, Shlemon Warduni, bekræftede, at eksplosionen uden for Tahira
kirken i Mosul sårede to. Politiet havde allerede afspærret området, da
der var parkeret et ukendt køretøj uden for kirken, og de ventede endnu
på bombeeksperternes ankomst, da bilen røg i luften.
Eksplosionen sårede en politimand og en kvinde. Mur og vinduer led
skade. Dette skete en uge efter, at to andre kirker i Kirkuk blev bombet
samtidig. Disse eksplosioner skete uden for Kirkuks kaldæiske domkirke, hvor de ødelagde muren i den indre gård, og uden for den syrisk-ortodokse Skt. Ephrem kirke. Det skete bag domkirken, hvor vi normalt underviser folk, men på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen aktiviteter.
Efter bombningerne udtalte Iraks regeringsleder sin støtte til Iraks
kristne minoritet. Nouri Al-Maliki lovede, at hærværksmændene ville
blive retsforfulgt, og at regeringen ville sørge for de kristnes sikkerhed,
rapporterede det arabiske nyhedsbureau Elaph.com.
Mens volden mellem sunni- og shiamilitserne løber grassat i Irak, har
vi stadig til gode at se, hvor megen sikkerhed regeringen vil skabe. Mange mennesker er blevet dræbt, og mange er blevet kidnappet inden for det
seneste år, så vore folk er meget bange, sagde biskop Warduni.
Biskoppen udtrykte, at det var vanskeligt at komme ind til terroristerne med fornuft. Han appellerede til de troende overalt i verden om at
få en ende på terrorismen og volden mod uskyldige mennesker i Irak.
Ifølge de officielle tal i befolkningsstatistikken udgjorde de irakiske
kristne 3% af befolkningen før krigen i 2003. Det efterfølgende kaos
og de direkte angreb på de religiøse mindretal har tvunget titusinder til
flygte fra deres hjem.
Kilde: Compass Direct
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Muslimsk bombning af den ortodokse kirke i Bagdad

Kirkuks kaldæiske domkirke (Ankawa.com)
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3. marts 2008
Terroristernes pengemaskine
Kidnappere kræver en kæmpe løsesum for den bortførte, kaldæiske ærkebiskop og sender frygt igennem landets kristne samfund. Siden kidnapningen 29. februar i Mosul har ærkebiskop Rahhos bortførere nægtet at nedsætte pengebeløbet, de kræver for at løslade ham. “De kræver
penge, men tillige ønsker de at knække alle kristne i Mosul. Ukendte,
bevæbnede mænd stoppede Rahho, 65 år, kl. 17.30, da han var ved at
forlade sit sogn i Mosul. Ifølge den kristne, irakiske hjemmeside www.
Ankawa.com sagde øjenvidner, at fire biler blokerede Rahhos bil. Bevæbnede mænd skød og dræbte chaufføren, Faris Gorgis Khoder, og
to livvagter, før de førte Rahho bort. Kristne i Irak fortalte, at hele det
kristne samfund i Irak følte sig angrebet af kidnapningen.
Kilde: Compass Direct

14. marts 2008
Terrorister planlægger at fjerne alle
kristne fra landet
Vrede, frygt og frustrationer er de mest almindelige følelser, som
kristne fra Mosul giver
udtryk for, efter at liget af ærkebiskop Faraj
Bøn for den myrdede biskop
Rahho blev fundet i går.
Ærkebiskoppen har i 14 dage været holdt af kidnappere. Ingen gruppe
har endnu taget ansvaret for hans bortførelse og drab. I dag overværede
tusinder af mennesker hans begravelse i Karamles, der blev ledet af den
kaldæiske patriark, Card Emmanuel Delly.
AsiaNews talte med nogle af ærkebiskoppens sognebørn, der lever i
det stærkt sunnimuslimske område. Fadia sagde: ”For os var han det
sidste håb. Den kendsgerning, at til trods for trusler og fare blev han hos
os og gav os styrke til at fortsætte. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer.
Jeg ved ikke, hvor vi kan finde styrken til at fortsætte.”
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“Hans smil står særlig klart for mig,” tilføjede Bassam. ”Selv om han
var syg og i fare, tog han stadig rundt til sognene for at holde messe
og give udtryk for sin tro og venskab. Nu er jeg bekymret for, at ved at
ramme ham har de prøvet at ramme hovedet på vor kirke i denne by.”
General Khaled Abdul Sattar, der er talsmand for det irakiske politi i
Ninive-provinsen, sagde i dag, at biskoppens død var al-Qaedas værk.
Nærtstående til dem, der er med i forhandlingerne, fortalte, at de nu
indså, at de havde at gøre med terrorister, der var ude efter penge til at
finansiere jihad og til at drive de kristne ud af landet. Biskoppens mulige
løsladelse blev aldrig nævnt i telefonsamtalerne. Alt, hvad de ønskede,
var millioner af dollars, våben og mennesker. De ønskede deres fanger
befriet, men de nævnte aldrig biskoppen. “De gjorde endog mere end
dette. Ind imellem fornærmelser og trusler anklagede de os kristne for
ikke at vælge side, for ikke at deltage i Iraks befrielse. De fortalte os,
at vores tilstedeværelse i landet var værdiløs, at vi ikke valgte side eller
kæmpede, at der ikke længere var nogen plads for os her.”
Dette bekræfter, hvad der skete i andre sager om bortførelse, nemlig at
kidnapningsindustien ikke bare drejer sig om penge, men også drives af
sekteriske interesser (kampen mellem sunni- og shiamuslimer).
Biskop Rahho havde frygtet planen om at smide de kristne ud af landet, en plan, der blev anvendt i Mosul, da byen er opdelt i trosretninger.
USA’s præsident, Georg Bush, fordømte omgående mordet på biskoppen, men mange unge folk i Mosul spørger: ”Hvor er amerikanerne og
vores regering? Hvor var de, da Rahho blev bortført? For en måned siden
blev offensiven for at rense byen meddelt. Vi ser helikoptere flyve over
byen, men i det store og hele sker der intet. Fundamentalismen styrer
stadig virkeligheden, og byen er uden for myndighedernes kontrol.”
Rahho har været Mosuls ærkebiskop i syv år. Han var ikke bare byens
lille kaldæiske menigheds holdepunkt; han var også et symbol for dialog
med muslimerne.
“Han havde mange venner blandt muslimske ledere og var direkte involveret i arbejdet for fredelig sameksistens,” sagde en mand fra Mosul.
Han har udarbejdet vigtige initiativer, der i tidens løb er blevet symboler på økumeni (tværkirkeligt samarbejde). Et eksempel er hans arbejde
for de handicappede, et arbejde, der er spredt til alle kirker.
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“Det er, som om en bombe er eksploderet nær ved os. Jeg ved ikke,
om vi kan komme over det denne gang,“ sagde Farred fra Mosul, der har
været i Damaskus i det sidste halve år. ”Min familie er stadig der, men
jeg håber, de kan komme ud. Jeg kan ikke se nogen fremtid for vores
menighed i dagens Irak.“
Kilde: AsiaNews

5. oktober 2007
Stigende frygt for folkemord på assyrerne i Irak
Ifølge de kristne, assyriske ledere i Irak hænger den kristne befolknings
overlevelse i en tynd tråd, mens volden fortsætter. Ansvaret herfor lægges både på de irakiske og koalitionsstyrkernes manglende indgreb over
for volden. I Dora 10 km sydvest for Bagdad var der før krigen mere end
5000 kristne husstande, men nu er flertallet flygtet. Skt. George Kirken
blev bombet den 18. maj 2007, efter at den var genopbygget efter et angreb i 2004. Befolkningen fik valget mellem en muslimsk ”beskyttelsesskat” eller at rejse. De, der rejste bort, fik ikke lov til at tage deres bohave
med sig. Ejendelene blev overdraget til en moske. Flere familier skjulte
sig i kirker, men med afbrændingen af Skt. George-kirken frygtes det, at
selv kirker ikke længere er sikkert område for de assyriske kristne.
Den 18. maj 2007 sagde patriarken, Mar Addai 2.: “Kun de familier,
der går med til at give en datter eller en søster i giftermål til en muslim,
kan forblive.” Derudover bliver hjem, der endnu ikke med magt er blevet
eksproprieret, i stigende grad afstået af familiemedlemmer for at sikre
deres slægtninges løsladelse.
Til trods for adskillige appeller til de amerikanske og irakiske styrker
har de kristne menighedsledere endnu ikke set de gentagne forsikringer
om hjælp blive til virkelighed. Som en observatør bemærkede, så har de
irakiske og amerikanske styrker afvist at hjælpe på nogen meningsfuld
måde, hvad enten det skyldes, om de ikke kan eller ikke vil. Vi har haft
talrige møder med sikkerhedsstyrkerne for at understrege situationens
alvor, men vi har ikke fået noget svar.
De assyriske kristne må stå model til islamisternes gengældelse, da
de bliver anset for at være allierede med amerikanerne. Den assyriske
patriark har bebrejdet de amerikanske styrker, at de uden kirkens god47

kendelse beslaglagde kirkens teologiske center, The Babel College. En
observatør bemærkede, at ikke alene hjælper amerikanerne ikke, men de
øger angrebene på os, fordi de opererer ud fra vores tidligere center.
Ifølge FN har mere end halvdelen af assyrerne allerede forladt landet.
I Basra er det assyriske samfund næsten forsvundet, og i Kirkuk lever de
under politisk pres fra kurderne. I Mosul har stigende muslimsk fundamentalisme fået mange til at flygte.
I det forholdsvis rolige, kurdiske Nordirak lever assyrerne i det historiske, assyriske kerneland. Men her angriber, intimiderer og snigmyrder
Kurdistans demokratiske Partis (KPD) paramilitære styrker assyriske
ledere. En af lederne siger, at KPD opportunistisk bruger den politiske
krise til at tilintetgøre assyrisk, politisk repræsentation og handlemuligheder. Kurderne indlemmer resterne af den assyriske region i deres egen
region. ”Der, hvor islamisterne angriber assyrernes befolkningscentre,
angriber KPD den assyriske identitet og nationale fremtidsmulighed.”
Stillet over for valget mellem islamistisk terror eller kurdifikation har
et stort flertal af de assyriske kristne valgt at stemme med fødderne og
forlade landet endegyldigt. Efter at over halvdelen er væk, begynder begrebet folkemord langsomt at krybe ind i krigens leksikon. Ifølge den
assyrisk-amerikanske aktivist, Jackie Bejan, er der mange, der mener, at
man nu oplever et folkemord, der svarer til det folkemord, som tyrkerne
påførte armenierne i 1915.
Bill Weinberg, internetavisen ww4Report.com, siger: “Selv om formålet med invasionen i Irak var at kontrollere Iraks olie under et stabilt,
tilregneligt regime, så har resultatet været en massakre på assyrerne, en
bombning af deres kirker og en fordrivelse af flertallet af dem til fremmede lande, og USA præsiderer nu over et opdukkende folkemord.”
Der er udbredt frygt for, at det assyriske samfund vil komme under
den kritiske masse, så det ikke vil være i stand til at opretholde sig selv.
En observatør siger: ”Enten dette er sket som følge af planlægning eller
ved forsømmelser, så er resultatet det samme, nemlig det uigenkaldelige
tab af et selvstændigt og selvopholdende, kristent samfund i Irak. Medmindre noget gøres hurtigt, så vil den vedvarende virkning af denne krig
være folkemordet på de kristne og andre minoriteter i Irak.”
Assyriske ledere kræver øjeblikkelig hjælp til omringede beboere i
48

Dora. Hvis de amerikanske og de irakiske styrker virkelig ikke magter
at sikre Dora-området i Bagdad, så bør de assyriske beboere, der ønsker
at flygte, hjælpes med en sikker evakuering til en genbosættelse på Ninive-sletten i et assyrisk sikret administrationsområde, der er uafhængigt
af kurderne, og som har de tilstrækkelige ressourcer, der gør, at de kan
forblive der og overleve i landet.
Assyrian Internat. News Agency: www.aina.org – www.aina.org/mailinglist.html

25. marts 2008
Liv kontra død
Dåben af den egyptiske konvertit, Madgi Allam, påskedag ved pave Benedict, er et stærkt symbolsk træk imod den militante islam. Medierne
verden over ser ud til at være gået glip af meget af symbolikken. Dåbens
fredelige billede strålede rundt over hele verden som en kraftfuld modhistorie til voldsbillederne, der forbindes med militant islam.
På den ene side et hoved, der bøjer sig i ærbødighed, og på den anden side et såret, blødende hoved.
Kærlighed kontra had. Liv kontra
død. Kontrasten kunne ikke blive
større. Som bin Laden siger: “I elsker livet, men vi elsker døden!”
Pave Benedict kender ligesom
sin forgænger de internationale
mediers magt og deres evne til at samle folk og bevæge dem til handling.
At vælge påskesøndag var et klogt skaktræk til at præsentere modsatte
opfattelser på en måde, ingen kan kritisere.
Ved at sende disse billeder via satellit-tv og internettet, var kirken i
stand til at nå ud til mange af dens over en milliard medlemmer. Det er
vigtigt, da en stor del af dem bor i den verden, hvor de har islam imod
sig. Man kommer til at tænke på lande som Filippinerne, Indonesien,
Sudan og Nigeria.
Det er interessant, at pave Benedict valgte en egypter til at vise sin
pointe. De koptiske (egyptiske) kristne og de kaldæiske katolikker er under stigende pres over hele Mellemøsten. Pave Johannes Paulus 2. valgte
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Polen som udgangspunkt for at rulle marxismen tilbage. Denne pave har
muligvis valg Egypten som udgangspunkt for at rulle islam tilbage.
Kilde: www.ankawa.com (irakisk kristen hjemmeside med engelsk-sproget afdeling).

Magdi Allams dåb i Peterskirken
Trods trusler fra muslimske kredse døbte paven i påsken
den fra medierne kendte og fra islam konverterede Magdi Christiano Allam, og henledte dermed opmærksomheden på kravet om religionsfrihed og på den snævre forbindelse mellem dåb og martyriet i de muslimske lande.
Madgi Allam
Magdi Christiano Allam, der har modtaget mange
dødstrusler både fra mellemøstlige muslimer og fra muslimer i Italien,
siger, at man skal besejre og overvinde frygten. Kirken har holdt sig tilbage med at døbe konvertitterne i Italien af frygt, men for min del er det
tid til at stoppe den islamiske vold.
I Italien er der tusinder af konvertitter til islam, der lever fredeligt med
deres tro. Men der er også tusinder af konvertitter fra islam til kristendom, der er tvunget til at skjule deres nye tro af frygt for at blive snigmydet af islamiske ekstremister, der lister rundt imellem os. Konvertitterne
fra islam til kristendommen må komme ud af deres ’katekomber’.
28. maj 2007
Sidste appel: Red det kristne Irak
Irak er det eneste land, hvor liturgien stadig foregår på aramæisk, det
sprog, Jesus brugte. Men kristendommen er i fare for at uddø der. Drab,
angreb og kidnapninger foregår hele tiden. Og nu bliver man også udsat
for ”jiza”, den historiske skat, som muslimer pålægger de vantro borgere,
der endnu ikke er flygtet ud af landet.
I Iraks blodige krig, der primært udkæmpes af muslimske grupper
imod andre muslimske grupper og imod vantro, er de irakiske kristne de
eneste, der ikke bruger våben eller bomber - heller ikke i selvforsvar. De
er de mest sårbare og mest forfulgte grupper. I år 2000 udgjorde de mere
end 1,5 millioner mennesker og ca. 3% af befolkningen. I dag anslås det,
at de udgør mindre end en halv million mennesker.
Kilde: Chiesa: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/143981?&eng=y
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IRAN
8. februar 2008
Iran foreslår dødsstraf for apostafi
Det iranske parlament overvejer at indføre dødsstraf for borgere, der forlader islam, meddelte en menneskerettighedsgruppe i denne uge. Ifølge
en udtalelse fra IRPP, Instituttet for Religion og Offentlig Politik, så er
apostasy, det at forlade islam, ulovligt. For denne forseelse kan retten
ifølge IRPP’s præsident Joseph Grieboski idømme fængselsstraf, straffearbejde eller dødsstraf. Iran har brugt apostafi-loven til at angribe:
konvertitter til kristendommen, medlemmerne af Baha’i religionen og
liberale tænkere. Dette er ikke noget nyt; de ønsker bare at være mere
barske over for dem, der forlader islam, fortæller en iransk præst.
Kilde: Compass Direct

INDIEN
9. januar 2008
NEW DELHI: Med mere end 800 angreb ved juletid i delstaten Orissa,
nåede angrebene på kristne i 2007 over 1000 for første gang siden Indiens selvstændighed i 1947. Der var berettet om mindst 200 tilfælde af
antikristne angreb, herunder mord, før volden brød ud i Orissas Kandhamal distrikt, hvor mindst fire kristne blev dræbt, og hvor 730 huse og
95 kirker blev nedbrændt. Rapporten herom, der blev offentliggjort af
det kristne råd for hele Indien (The All India Christian Council) i samarbejde med Indiens katolske bispekonference og den kristne, juridiske
sammenslutning i Indien, meddeler, at mens fire kristne er fundet døde,
så er mindst seks alvorligt såret, og endvidere savnes talrige andre, der
formodes at være dræbt af hindu-ekstremister i sammenstødene, der begyndte juledag.
2007 blev det mest voldelige år for kristne i Indien
Rapporten noterer, at volden kunne være undgået, hvis myndighederne
havde håndhævet loven. Alle i de landsbyer, vi har besøgt, bevidner, at
angrebene, ødelæggelserne og plyndringerne blev udført under politiets
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tilstedeværelse, fortæller rapporten, der slår fast, at hindu-ekstremister
fra Vishwa Hindu Parishad (VHP) angreb medlemmer af minoritetssamfundet med geværer, knive, treforke, bomber og andre våben.
AIIC-rapporten fastslår, at der var sammensværgelser om at skjule
ligene af dem, der blev dræbt af VHP for at skjule bevismaterialerne.
Mange - både voksne og børn - savnes i alle landsbyer.
Det værst ramte område var landsbyen Barakhama, hvor 415 af de 450
huse, der tilhørte kristne, blev brændt ned, og hvor seks ud af syv kirker
blev ødelagt. Den 50-årige Bhoga Naik fra Barakhama blev skåret i tre
stykker, efter at hans hus var blevet ødelagt.
Stigning af volden i 2007
Der skete ingen forbedring i sikkerheden i 2007, selv om den indiske
landsregering har bestræbt sig på at varetage mindretalsforhold ved at
skabe et særskilt ministerium for mindretal. Der var flere tilfælde af fysiske angreb, mord, ødelæggelser af ejendom, forgiftninger, plyndringer
og andre forfærdelige forbrydelser imod kristne end tidligere.
Ifølge tallene fra det indiske indenrigsministerium var der mellem
1950 og 1998 kun indberettet 50 angreb mod kristne. Antallet steg til
100 i år 2000, og fra 2001 til 2005 er der indberetninger om mindst
200 angreb på kristne hvert år ifølge tallene fra indenrigsministeriet i
Indien.
Det mest forfærdelige er regelmæssigheden i udførelsen af disse angreb, der planlægges metodisk og udføres med næsten klinisk orden for
at skade de kristne i landet. I alle disse tilfælde af angreb på kristne er
det bevist ud over enhver tvivl, at nogle hindu-organisationer stod bag
dem. De hengiver sig til ubegrænsede hadkampagner, der skaber ondt
blod mellem menigheder fra forskellig tro, og det har skabt enorm social
uro i Indien.
Dr. Sajan K. George, den nationale præsident for det globale råd for
indiske kristne (GCIC), holder hindu-nationalistpartiet Bharativa Janata
(BJP), der bestræber sig på at bringe flere delstater under dets magt, ansvarlig for de øgede tilfælde af angreb på kristne.
BJP, der ikke tror på forfatningens demokratiske værdier, håber på at
komme til magten i mange flere delstater ved hjælp af splittende hindu52

nationalisme, der er dets grundlæggende ideologi. Det styrer lokalregeringen i Guajarat, Himachal Pradesh og regner med at komme til magten
i Karnataka. BJP vandt valg i fire delstater i 2007. I Punjab dannede det
regering med Akali Dal-partiet. De yderliggående kræfter i BJP og hos
deres allierede truer Indiens forskelligartethed som aldrig før. Mørke
skyer samler sig i horisonten.
Den safrangule farve forbindes med den hindu-nationalistiske ideologi, der er kendt som hindutva. Ifølge hindutva tilhører Indien den hinduistiske majoritet, og de religiøse minoriteter er uden for samfundet.
BJP’s brug af religion
BJP’s drejning imod en streng form for hindutva blev synlig i december.
Den 10. december udnævnte BJP dets seniorleder, Lal Krishna Advani,
som dets kandidat til regeringsleder ved de nationale valg i 2009, meddelte avisen The Indian Express.
Advani, der leder oppositionskoalitionen på landsplan, ses som lederen, der genoplivede hindutva i begyndelsen af 90’erne. Advani stod
bag ødelæggelsen af en moske fra 1300-tallet i Uttar Pradesh-delstaten
i 1992. Dette ledte til en periode med splittelsespolitik, da det blev et
succesfuldt eksperiment for BJP med at polarisere folk langs religiøse
linjer. På grund af polariseringen blev det engang marginaliserede BJP
til et førende parti, der i 1998 kom til magten i flere delstater ved hjælp
af allierede partier i alliancen NDA.
I 2003 ændrede BJP imidlertid gradvis sin strategi. Partiet begyndte
at bruge religionen på nationalt plan, men af hensyn til dets verdslige allierede partier i NDA kun indirekte. Men for at behage dets oprindelige
organization, det hindu-ekstremistiske Rashtriya Swayamsevak Sangh
(RSS), fortsatte partiet med at opflamme hindureligiøse følelser på regionalt plan.
Efter at Kongrespartiet besejrede det BJP-ledede NDA ved det nationale valg i Indien i 2004, styrkede RSS dets magt over BJP og har
derefter bestræbt sig på at gøre det til et udpræget hindutva-parti.
Efter delstatsvalget i Guajarat den 23. december rapporteres det, at
Advani-partimedlemmer ønsker at gentage kombinationen af hindutva
og udviklingspolitik som hovedlinjen i andre delstater.
53

Delstaten Guajarat ses som BJP’s hindutva-laboratorium. I 2002 tillod
Guajarats 1. minister Narendra Modi og hans kollegaer, at hinduekstremister deltog i anti-muslimsk vold, hvor mindst 2000 mennesker blev
dræbt. Drabene fandt sted, efter at et tog med hindu-ekstremister blev
brændt af i Guajarat den 27. februar. Hindugrupper anklagede muslimske grupper for branden, der kostede 59 mennesker livet. Guajarat er
også berygtet for anti-kristen vold fra den 25. december 2007 til den 3.
januar 2008.
Mord
Mindst fire kristne blev dræbt i Indien i 2007 før volden i Orissa
Den 19. november blev liget af den 19-årige Aayata Kashyap, en slægtning til præsten Suduru Kashyap, fundet 15 kilometer fra hans landsby
i Chattisgarh-delstaten. Dagen før blev præsten og andre fra kirken angrebet af hinduekstremister.
Den 19. september arrangerede beboere i Jharkhand-delstaten, at arbejderen Ajay Topno blev skudt, fordi han havde familie i en kristen
stamme. Topno, der arbejdede for den kristne medieorganisation, Trans
World Radio, blev fundet død med skudhuller i en jungle nær landsbyen
Sahoda.
Den 29. juli dræbte hinduekstremister - efter at have foretaget serier af
angreb på Dalit-præsten Paul Chinnaswamy fra Krishnagiri-distriktet i
Tamul Nadu-delstaten - hans bror Amos.
Den 1. juli slog uidentificerede angribere, der mistænkes for at være
hindu-ekstremister, den 29-årige kristne arbejder, Hemanta Das, ihjel i
Assam-delstaten.
Andre angreb
I april blev kristne i Indien chokeret over to angreb fra hindu-ekstremister - foretaget foran tv-kameraer.
Den 29. april slog ekstremister fra VHP og dets ungdomsafdeling,
Bajrang Dal, præsten Walter Masih i dennes hjem i Jaipur, hovedstaden
i Rajasthan-delstaten, selv om en tv-kanal filmede angrebet. Få dage senere, den 7. maj slog de samme ekstremister kristne arbejdere i Maharashtra delstaten foran et tv-kamera og en stor skare af tilskuere.
54

Et andet tilbageslag for kristne var gennemførelsen af Kongrespartiregeringens antikonverteringslov i Himalaya Pradesh-delstaten i december. Loven kræver, at enhver, der ønsker at konvertere, giver et offentligt
varsel om statusændringen 30 dage før til myndighederne. (I hvilken
periode der kan lægges mange forhindringer for det påtænkte).
I Chattisgarh-delstaten stressede administrationen i februar de lokale
kristne ved at opliste 271 ejendomsklager mod deres institutioner (eksempelvis skoler) med påstande om misbrug af statens jordlove. Administrationen angriber primært katolske kirker, uddannelsesinstitutioner,
hospitaler og sociale arbejdscentre, der hjælper stammefolk. Disse steder
var oplistet i sager, der blev ført for at betvivle berettigelsen af jord- og
ejendomskøbene.
De kristne fik en yderligere skuffelse, da den indiske højesteret afslog
en høring om de mere end 16 millioner dalit (kasteløse) kristnes rettigheder. Høringen blev afslået for 9. gang, selv om et rådgivningspanel,
den nationale kommission for religiøse og sproglige minoriteter, i maj
havde udtalt sig positivt for aktiv handling til fordel for de til kristendommen konverterede kasteløse dalitters rettigheder. En positiv nyhed i
2007 var loven, der giver ikke-hinduer adoptionsret.
Kilde: Compass Direct

Note: I Vesten har man fået en størrelse, der kaldes ”New Age”, der
er en kombination af hinduismen og evolutionslæren, hvor man vender
hinduismens udviklingspessimisme ud i den gradvise udslettelse af livet
til intetheden, Nirvana, om til en udviklingsoptimisme, hvor mennesket
gradvist udvikler sig til Gud.
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AFGHANISTAN
28. juli 2007
Koreanske nødhjælpsarbejdere taget til fange af taleban
Sydkoreanske nødhjælpsarbejdere, der blev taget til fange af talebanstyrker, menes at være i dårlig stand ifølge beretning fra et medlem af deres
kirke. De 23 frivillige fra den presbyterianske kirke i Bandang i Sydkorea blev kidnappet af talebanstyrker i Afghanistans Ghazni-provins den
19. juli, da de rejste med bus fra Kabul til Kandahar.
Efter tre gange at have forlænget et ultimatum om at henrette gidslerne skød kidnapperne gruppens leder, den 42-årige Bae Hyung Kyu
den 25. juli på hans fødselsdag. Et af gidslerne, der for tre år siden var
blevet opereret for kræft, har det sandsynligvis dårligt uden sin medicin.
Koreanske medier og folk fra det internationale samfund i Kabul har
kritiseret gruppen for at være naiv og for at være rejst ind i landet uforberedt. Men en af gruppens venner udtalte: ”Vi var velforberedte til turen.
I et land, hvor der er krig, rejser alle, når tingene bliver svære. Hvis vi
forlader landet, hvem skal så blive for at hjælpe folk?”
2. August 2007
Dræbt koreansk gidsel viede livet til at tjene andre
En koreansk, kristen nødhjælpsarbejder, der den 30. juli blev myrdet af
bortførere fra Taleban, har ofret sin tid og stilling for at hjælpe dem, der
er mindre heldigt stillede, og han har mistet sit liv, mens han var ved at
hjælpe de trængende i Afghanistan. Shim Sung Min, 29 år, der rejste til
Afghanistan med en hjælpegruppe på 23 fra hans kirke i Korea, udviste
et aktivt ønske om at udleve sin tro. Han ønskede altid at hjælpe og blev
bevæget til at tage til Afghanistan for at hjælpe mennesker.”
En taleban-talsmand truede med at dræbe flere gidsler i går, hvis den
afghanske regering fortsatte med at afvise at løslade taleban-fanger, men
taleban-ledere bekræftede senere, at ingen var kommet noget til.
Idet han svarede på kritik af koreanske hjælpearbejdere, fortalte en
afghansk konvertit til kristendommen, at han var glad for deres villighed
til at tjene.
Kilde: Compass Direct
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SAUDI ARABIEN
25. august 2006
Saudi Arabien deporterer fire kristne
afrikanere.
Udvisningen kan betyde,
at en må vinke farvel til sit bryllup

Østafrikanske kristne

I sidste måned blev fire østafrikanske arbejdere deporteret. De blev arresteret den 9. juni, medens de ledede et bønnemøde i Jeddah. De blev
slået og sad fængslet i over en måned under kummerlige forhold. Masai
Wendewesen, deporteret 16. juli til sit fødeland Etiopien, sagde i dag til
Compass, at de kristne ikke blev formelt anklaget. I henhold til hans
saudiarabiske arbejdssponsor var de fire blevet fængslet, fordi de havde
prædiket for muslimer, plantet menigheder og forsamlet både mænd og
kvinder til fællesbøn, fortalte etiopieren.
De kristne arbejdede i Saudi Arabien som forskellige slags chauffører.
I Saudi Arabien er det forbudt at forkynde om Jesus for muslimer og at
stifte kirker. Frafald - at forlade islam - er en kriminel handling, der kan
straffes med døden.
Masai Wendewesen, der den 16. juli blev deporteret til sit fødeland
Etiopien, fortalte, at de kristne ikke formelt fik at vide, hvad de stod
anklaget for. Efter at have siddet fængslet i over en måned, fik de to etiopiere pludselig besked om, at de ville blive deporteret inden for 48 timer.
De havde således ikke mulighed for at få fat i deres personlige ejendele.
”Vi skulle giftes den 7. september,” sagde Wendewesen og hentydede
hermed til sin etiopiske forlovede, der stadig arbejder i Jeddah. Deres
ægteskabsplaner ser nu noget blakkede ud grundet politiske spændinger
mellem de to lande, der nu spærrer for hendes rejse til Etiopien.
Da Wendewesen blev arresteret, blev også han menighedsbroder, etiopiske Mekbeb Telahun, arresteret og sad til sin deportation 13. juli i
Bremen fængslet. Han har ikke set sin kone, siden han blev anholdt, men
han håber, hun kan få fri fra sit job i Jeddah, så hun kan besøge ham i
en nær fremtid.
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Tvunget til at skrive under
Dawit Uqbay fortalte i dag fra Asmara, at det var omtrent en måned
siden, han og hans etiopiske cellekammerat, Fekre Gebremedhin, blev
smidt ud af Saudi Arabien; den nøjagtige dato kunne han ikke huske.
Wendewesen fortalte, at 9. juni kl. 11 om morgenen havde civilklædte
betjente arresteret de fire mænd under deres morgenandagt i Jeddahs
Al-Rowasi-distrikt. Over 20 betjente kom ind i det rum, hvor ca. 250
eritreere og etiopiere var forsamlet til kirketjeneste.
Bevæbnet med trækøller og pistoler satte betjentene sig til rette på de
stole, de fik anvist, og lyttede til ceremonien. Da andagten var ovre, hev
betjentene deres identitetskort frem og eskorterede de fire kirkeledere til
indenrigsministeriets kontorer. Dagen efter overførte myndighedspersonerne de kristne til en civil politistation. De blev slået og tvunget til at
underskrive et dokument på 10 sider.
”Vi aner ikke, hvad vi skrev under på, for det var skrevet på arabisk,”
sagde Wendewesen. ”Vi stillede ingen spørgsmål, for vi frygtede for vores liv.”
To dage senere og efter adskillige fingeraftryk blev de kristne overført
til Terhil (deportationscenter) i Bremen, i Jeddahs gamle bydel, hvor de
opholdt sig, til de blev deporteret. ”Spørg mig ikke, hvordan det forløb,”
sagde Wendewesen. Mere rolig fortalte han, hvordan 400 mænd havde
været stuvet sammen i et stort rum uden klimaanlæg og næsten blev
kvalt i sommervarmen.
”Vi blev syge af at indånde al den dunst og dårlige luft,” fortæller
Wendewesen. ”Vi bad om at komme på klinikken i 10 dage. De gav
endelig efter, og vi fik nogle tabletter.”
Interesseret i at kende vejen
”Vores eneste adspredelse var muslimske medfanger, der ikke kunne
skjule deres interesse for kristendommen. De kunne vække os midt om
natten for at stille spørgsmål,” huskede Wendewesen. ”Vi tænkte ikke på
smerten, men på at forkynde evangeliet.”
Lige før sin deportation fik Wendewesen at vide af en etiopisk ambassadesekretær, at prins Abdul Majid bin Abdul Aziz, guvernør i Mekkaprovinsen, havde specifikt ordineret hans deportation. En anden kilde
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sagde, at U.S.-ambassaden havde lagt pres på Saudi Arabiens regering
for at få en forklaring på de kristnes deportation.
I Mekka, hvor islams vugge står og er rejsemål for enhver rettroende
muslim, der helst skulle foretage en pilgrimsfærd dertil mindst én gang
i livet, har den saudiarabiske regering afslået at give udenlandske arbejdere ret til at bygge kirker. ”Der er ingen kirker i Saudi Arabien”, sagde
forsvarsminister, prins Sultan, ”det har der aldrig været, hverken i fortiden eller i nutiden, og det vil der heller ikke komme i fremtiden,” udtalte
han i 2003. Men saudiske funktionærer har fastholdt, at kristne har lov
til dyrke deres tro inden for hjemmets rammer.
Wendewesen fortalte Compass, at hans østafrikanske menighed i 5 år
havde holdt møder i en lejet villa med en stiltiende accept fra de saudiske
myndigheder. ”To gange har vi haft besøg af muttawaen (det religiøse
politi), og de bedyrede, at der ikke ville være problemer i, at vi mødtes
og bad, så længe vi alle tilhørte samme nationalitet,” sagde Wendewesen. Kun to uger forud for 9. juni-arrestationen havde muttawaens funktionærer overværet fredagens morgenandagt.
Men den østafrikanske menighed har også haft sin del af besværligheder. I august 2001 og igen i marts 2003 blev eritreiske og etiopiske
menighedsmedlemmer arresteret og deporteret.
U.S. Commission on International Religious Freedom havde i deres
årlige rapport, der udkom i maj, listet Saudi Arabien som ”et land, der
kræver særlig opmærksomhed”, når det angår ekstrem intolerance og
religionsfrihed.
Wendewesen fortalte, at da han skulle returnere til Etiopien og var på
vej til Jeddahs lufthavn, slog hans vagt ham en sidste gang, idet han beordrede ham aldrig mere at vende tilbage til Saudi Arabien. ”De sagde,
jeg kunne tage til Israel, ikke Saudi Arabien, fordi Saudi kun er for muslimer, ikke for kristne.”
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre
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SOMALIA
18. april 2008
Fire kristne lærere myrdet i Somalia
Fire kristne lærere, hvoraf de to var tidligere muslimer, blev den 13. april
myrdet af militante muslimer i Beledweyne i det sydlige Somalia. De
blev skudt og dræbt, da de militante muslimer stormede skolen, hvor de
sov. De to tidligere muslimer konverterede, da de boede i England.
I 2004 vendte de tilbage til deres hjemby for at realisere en livslang
drøm om at opbygge en skole. Hiran-menighedens uddannelsesprojekt
var med etableringen af den engelske privatskole netop fuldført for en
måned siden. På internetsiden for understøtterne af skolen udtryktes bekymring for militante angriberes angreb om natten.
En talsmand for den islamistiske gruppe, der var ansvarlig for angrebet, sagde, at drabene ikke var planlagt, men at de fire lærere blev fanget
i krydsild. Men adskillige beboere i byen er overbeviste om, at lærerne
blev nøje peget ud, fordi de var kristne, og fordi de frygtede, at lærerne
underviste børnene i kristendom. I Somalia lever der er en lille gruppe
af somaliske konvertitter til kristendommen, og mange er i de senere år
blevet myrdet af de radikale islamister, der forsøger at udslette de kristne
i landet.
Kilde: Barnabas Fund

INDONESIEN
30. november 2007
Radikale muslimer plyndrer kirke for at hindre folk i at holde
gudstjeneste
Mere end 250 radikale muslimer angreb ejendommen, som tilhører den
kristne Pasundan-kirke i Syd Bandung, Vestjava den 18. nov. Hoben, der
var udstyret med metalstænger og macheter, ødelagde kirkens udstyr,
lydsystem, glas, lamper og stole. Menigheden har i to år mødtes i et andet kirkecenter, fordi deres bygning manglede en godkendelse, men de
planlagde at flytte tilbage til deres egen kirke i slutningen af november.
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”Desværre blev planen
lækket til de radikale,” sagde
pastor Simon Timorason, lederen af Christian Communication Forum, Vestjava afdelingen. Hændelsen efterlod
ingen tilskadekomne.
Overfaldsmændene, fra bevægelsen ”Alliancen for antivranglære” ankom kl. 7 om
Indonesisk kirke
morgenen og fandt kirken låst.
De smadrede indgangsdøren og brød ind, men fandt ingen i bygningen.
Kirkens leder, pastor Christine Yohanes, var der ikke. Hendes mand og
børn søgte beskyttelse ved at låse sig inde i præsteboligen.
”De radikale udførte ’shalat’ (den form for bøn, muslimer udfører 5
gange dagligt) i den tomme bygning. Efter det begyndte de at ødelægge
kirkens ejendele og smed ødelagte genstande udenfor,” sagde pastor Simon Timorason, lederen af det kristne kommunikationsforums afdeling
på Vestjava.
Den anden hændelse
Pasundan Kirken har ligget i nabolaget i mere end 50 år, men blev tvunget til at lukke ned i 2005 af ekstremister, fordi man manglede en tilladelse til at holde gudstjeneste i bygningen. Kirkens mere end 300 medlemmer flyttede så til et andet sted, hvor de kunne holde bøn. Her holdt
de gudstjenester i næsten 2 år.
Menigheden planlagde at vende tilbage til deres gamle ejendom i slutningen af november 2007. ”Desværre blev deres plan lækket til de radikale. AGAP angreb kirken for at være sikre på, at de kristne aldrig ville
bruge bygningen”, sagde Timorason. Det var det andet angreb mod den
kristne Pasundan Kirke.
Flere angreb
Ifølge Timorason havde politiet hørt rygter om angrebet en dag før hændelsen, men man undlod at forebygge det. Kun et dusin politifolk uden
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anti-tumult-udstyr blev sendt af sted den dag, det skete, og menneskemængden overgik dem i antal. Efter hændelsen arresterede politiet to af
gerningsmændene. Overfaldsmændene kan blive tiltalt efter den kriminelle paragraf for at ødelægge ejendomme, og de kan blive idømt to års
fængsel.
”Vi presser embedsmændene til at tage denne sag alvorligt, især efter
at vi hørte, at 12 andre kirker ville blive angrebet i løbet af de næste par
uger,” sagde Timorason. ”Derfor beder vi kirker og embedsmænd være
ekstremt opmærksomme på dette.”
Angreb på kirker er stadig tiltagende i Indonesien, især i provinsen
Vest Java. I 2007 er mere end 25 kirker og kristne mødesteder blevet
lukket, angrebet eller ødelagt af fundamentalistiske, muslimske grupper.
På trods af politiets efterforskning går stort set alle gerningsmænd fri,
og ingen er hidtil blevet kendt skyldige.
Kilde: Open Doors International og Åbne Døre Danmark

NORDKOREA
24. september 2007
Hundredtusinder fængslet
i Nordkorea
Antallet af nordkoreanere,
som sidder fængslet i koncentrationslejre, er meget større
end tidligere antaget.
Det er ikke utænkeligt, at
Kristne indfanges og køres til KZ-lejre
antallet af fængslede overstiger en million, rapporterer Åbne Døre på grundlag af research, der er
blevet udført i landet. Simon, som gennem forskellige netværk har forbindelse med titusinder af kristne i Nordkorea, anslår, at antallet af undergrunds-kristne er mindst 200.000, og det er sandsynligt, at der er så
mange som et sted mellem 400.000 og en halv million.
Mindst en fjerdedel af de kristne sidder på grund af deres tro fængslet
i politiske fangelejre, hvorfra man sjældent slipper ud i live. Der bliver
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regelmæssigt foretaget razziaer i både Nordkorea og Kina for at arrestere
flygtninge og dem, der hjælper dem. Åbne Døre appellerer indtrængende
til forbøn, specielt i de resterende måneder af dette år.
”I Nordkorea er det strengt forbudt at være kristen,” sagde Simon.
”Enhver, der har en Bibel, bliver sammen med hele sin familie sendt til
en koncentrationslejr. Flygtninge, som bliver anholdt i Kina eller Nordkorea kan blive idømt nogle få års fangenskab i en fængselslejr; men hvis
myndighederne opdager, at flygtningene har været i kontakt med kristne,
får de en langt mere brutal behandling. Tortur og henrettelse forekommer ofte.
Åbne Døre modtager flygtninge i Kina, men det antal, der krydser
grænsen, er dalende, rapporterer Simon. ”Det er så vanskeligt at krydse
grænsefloderne. Fælder er sat op på den nordkoreanske side - deriblandt
faldgruber med bambusspyd. På begge sider af floden er der opsat høje
pigtrådshegn.
Der bliver regelmæssigt foretaget razziaer i både Nordkorea og Kina
for at arrestere flygtninge og dem, der hjælper dem. Kina har installeret
kameraer og tilbyder dusører til dem, der anmelder flygtninge. Desuden
vanker der store bøder til dem, der hjælper illegale nordkoreanere.”
Simon appellerer indtrængende til forbøn, specielt i de resterende måneder af dette år.
”Vi har lagt mærke til, at spionaktiviteterne er blevet kraftigt intensiveret i de områder, der modtager flygtninge. Nordkoreanske spioner
forsøger at infiltrere de netværk, hvor de tager sig af flygtninge. Det er
næsten udelukkende kristne, der stadig tør tage sig af de nordkoreanere,
der er flygtet.
”Der er klare tegn på, at Kina ønsker at hjemsende de fleste af dette
års flygtninge. Næste år, under optakten til de olympiske lege, kan Kina
så spille føjelig ved ikke at deportere flere flygtninge. Mange flygtninge
har forladt deres skjulesteder og søger efter nye steder, hvor de håber, at
de vil være sikre. Dette er en ekstremt risikabel opgave, i hvilken Åbne
Døre også er involveret.
Hvis der nogensinde har været et tidspunkt, hvor Nordkorea har haft
brug for forbøn, så er det nu,” siger Simon.
Kilde: Open Doors International og Åbne Døre Danmark
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KINA
9. april 2008
Uro i Sinkiang
Mens Kina har travlt med problemerne med protesterne mod dets behandling af befolkningen i Tibet og tilsvarende protester i naboprovinsen Sinkiang, frygter familien til en uigursk kristen mand, at han senere
på måneden vil blive dødsdømt, efter at embedsmænd har anklaget ham
for at bringe den nationale sikkerhed i fare. Embedsmænd lukkede i september 2007 Alimjan Yimits forretning og anklagede ham for at bruge
den som skjul til at prædike kristendom blandt etniske uigurere - Sinkiangs oprindelige befolkning.
Da de tilbageholdt den tidligere muslim den 12. januar, fortalte de ham
kun, at arrestationen drejede sig om den nationale sikkerhed. Alimjans
tilbageholdelse fulgte den tilsvarende tilbageholdelse af en uigursk kristen, Osman Imin. Han blev anklaget for at hjælpe udlændinge med illegale, religiøse aktiviteter og for at afsløre statshemmeligheder. Flere
lignende arrestationer har fundet sted i provinshovedstaden Urumchi og
i byen Kashgar.
Kilde: Compass Direct

27. juni 2007
Hundrede menighedsledere arresteret
Kinesisk politi arresterede 100 ledere af husmenigheder d. 11. juni, mens
de var forsamlede til en retræte i den centrale by i Wuhan-provinsen.
Xing Jiufu på 39, som allerede er blevet arresteret tre gange før for kirkelige aktiviteter, var blandt de tilbageholdte. Menighedslederne er ifølge
China Aid Association internerede et ukendt sted.
På den samme dag blev Shen Xianfeng, en af de øverste ledere af
China Gospel Fellowship (CGF) sat i husarrest. Rapporter om det tiltagende antal arrestationer af husmenighedsledere begyndte at sive ud
af Kina i april, da “komiteen for undersøgelse af religionsforfølgelse i
Kina” fra New York rapporterede, at Xu Shangfu fra den kontroversielle
“Three Grades Servants”-bevægelse blev kidnappet i den nordøstlige
Heilongjiang provins. Massearrestationen af CGF-ledere bekræfter mis64

tanken hos mange kristne om, at det kinesiske kommunistparti tilsyneladende ikke har ændret dets undertrykkende politik omkring religion
under præsident Hu Jintao.
Kilde: Åbne Døre

10. juli 2007
Stramning af kursen over for
udenlandske, kristne arbejdere
Den 10. juli meddelte China Aid
Association, at over 100 udenlandske kristne er blevet udvist af
landet i indeværende år i perioden
april til juni måned. Af disse var
alene over 60 udenlandske, reliKinesisk husmenighed
giøse arbejdere blevet udvist fra
Xinjiang, deriblandt nogle, som har hjulpet lokalbefolkningen i 15-18
år. Nogle af amerikanerne fik deres pas konfiskeret af Chinese Public
Security Bureau (sikkerhedspolitiet) i 2-7 dage og blev nægtet adgang til
at kontakte den amerikanske ambassade i Beijing i strid med kinesiskamerikanske aftaler.
Kilde: Åbne Døre

12. juli 2007
Kina indskrænker religionsfriheden
forud for De Olympiske Lege
Kristne over hele Kina frygter alvorlige indskrænkelser af deres religionsfrihed i det kommende år i forbindelse med en regeringskampagne
forud for De Olympiske Lege i Beijing til august 2008. Der berettes om
mangel på bibler, selv i byer, hvor bibler før kunne fås uden problemer.
Desuden er der beretninger om anholdelser og razziaer i husmenighederne. I de seneste måneder blev flere udenlandske kristne end nogensinde før udvist af Kina. Ifølge en undersøgelse, hvis resultater blev offentliggjort ved et regeringsmøde i januar, er antallet af kristne i Kina
muligvis nået op på 130 millioner, deriblandt 20 millioner katolikker.
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Dette tal er, ifølge en rapport fra
China Aid Association, meget
højere, end hvad regeringen tidligere har antaget. Som forberedelserne til De Olympiske Lege
i 2008 skrider frem, bliver Kina
over hele verden massivt kritiseret for vedvarende krænkelser af
menneskerettighederne, herunder
religionsfriheden.

Kinesiske kristne

Kilde: Åbne Døre

5. december 2007
Debat om religiøse rettigheder
For de kristne, der lader sig registrere i den regeringskontrollerede Tre
Selv-bevægelse, er forholdene i Kina blevet bedre. Men de, der ikke accepterer en marxistisk kontrol over deres kirkelige anliggender - og de
er de fleste hos både protestanter og katolikker - bliver stadig udsat for
grov forfølgelse. Ifølge lækager fra et hemmeligt dokument satte kommunistpartiet tidligere på året en kampagne i gang imod de uregistrerede
kirker. Ifølge dokumentet fra den 24. juli, som kom til en hjælpeorganisations kendskab, har ledende personer i regeringen planlagt, at der skal
slås ned på ting som: indholdet i prædikenerne, kirkerne, evangelisterne,
deres økonomiske ressourcer, deres aktiviteter, de centrale medlemmer,
og de almindelige medlemmer. Den 18. november tilbageholdt myndighederne 40 kirkeledere.
Kilde: Compass Direct

66

ALGERIET
5. marts 2008
Øget pres mod kristne
i Algeriet
Kristne lider i stigende grad under konsekvenserne af den nye
anti-omvendelse-lov, der blev introduceret i Algeriet i september
2006. Siden begyndelsen af dette år er et antal episoder mod kirken
blevet rapporteret.
Den 25. februar blev Hugh Johnson, tidligere præsident for den Protestantiske Kirke i Algeriet (EPA), beordret til at forlade landet inden den
11. marts. Pastor Johnson (74), som er amerikaner, har levet i Algeriet i
45 år.
Idømt fængsel for at bede med andre kristne
Den 30. januar blev den romersk katolske præst, Pieree Wallez, af retten
i Maghnia ved grænsen til Marokko dømt til en betinget fængselsdom på
et år. Han blev anklaget for at besøge og bede med en gruppe af kristne
fra Cameroun.
Samtidig er tre ledende protestanter uden selv at være tilstede blevet
idømt tre års fængsel, beskyldt for ”krænkelser mod islam og profeten”
ved at forsøge at omvende muslimer til kristendommen, hvilket er imod
anti-proselytisme-loven. En anden kristen er blevet idømt et års fængsel.
De fire domfældte kristne er endnu ikke blevet fængslet.
Den 5. marts blev en af to kristne, som var blevet anklaget for at omvende andre til kristendommen, frifundet. Retten afgjorde, at den kristne var blevet lokket af politiet til at begå en kriminel handling, eftersom
de havde kontaktet ham for at købe fem bibler. En anden kristen venter
imidlertid stadig på sin rettergang i april.
Otte kirker beordret lukket
På grund af manglende, offentlig registrering er otte kirker, som tilhører
Den protestantiske Kirke i Algeriet blevet beordret til at lukke og stand67
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se alle aktiviteter. Samtidig er intet blevet gjort for at bevilge kirkerne
en registrering. Nogle politimænd forlanger endda, at nogle menigheder
indsender en liste over alle de personer, der er til stede ved en gudstjeneste, samt en kopi af prædikenen og navnet på forkynderen.
Sammenligner kristen evangelisation med terrorisme
I ugevis har pressen igen og igen advaret sine læsere mod kristne menigheder og brændemærket dem som en trussel mod den offentlige orden.
Prominente politiske og muslimske ledere hævder, at Algeriet står over
for en evangelisationsbølge, som truer den offentlige sikkerhed. Ministeren for religiøse anliggender har endda sammenlignet evangelisation
med terrorisme.
Kilde: Åbne Døre

17. marts 2008
Algier slår ned på kirker
Politiet beordrede i sidste uge to kirker til at stoppe deres virksomhed.
Det var den sidste af en række af 10 kirkelukninger, der bliver efterfulgt
af retssager mod lokale og udenlandske kristne i Tizi Ousou 100 kilometer fra hovedstaden Algier. Sikkerhedspolitiet beordrede den 9. marts
præsten Salah Chalah til at lukke sin kirke med 1200 medlemmer. Politiet beordrede også præsten Mustapha Krireche til at lukke sin kirke.
“De prøver at etablere en minoritet, som kan give en fremmed magt et
påskud til at intervenere i indre algierske anliggender,” forklarede religionsministeren Abdallah Ghoulamullah journalisterne.
Skriftlige politiordrer beordrede de to kirker til at stoppe deres aktiviteter, indtil deres situation kunne blive reguleret og bragt i overensstemmelse med en religionslov fra 2006, der styrer ikke-muslimsk gudstjeneste. Loven forbyder forsøg på at få muslimer til at konvertere til andre
religioner, og den forbyder produktion af materialer (bøger, hæfter, film
osv.), der har til hensigt at ”ryste en muslims tro”. Et medlem af Chalah’s
menighed siger: ”Vi føler os foragtet af regeringen.”
Kilde: Compass Direct
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SUDAN
10. januar 2007
Angreb på katedral
med 800 til stede i
Sudan

Nytårsaften var 800 mennesker samlet til nytårsgudstjeneste i den anglikanske katedral i hovedstaden Khartoum. Pludselig blev de angrebet af
politistyrker med slagvåben og tåregas. Seks personer blev såret.
Myndighederne tier om sagen
Kirkens ledelse anmeldte sagen til politiet den 2. januar, men myndighederne har endnu ikke klargjort, hvem der udførte angrebet, fortæller
domprovst Sylvester Thomas. “Politiet hævder at angriberne ikke tilhører politiet, og at de ikke ved, hvem de er,” siger han. “Men alle havde
uniformer på, de bar skydevåben og brugte politibiler.”
En talsmand for politiet, som blev kontaktet af nyhedsbureauet
Compass Direct, nægtede at udtale sig om sagen. Heller ikke talsmænd
for den islamistiske regering i Khartoum har udtalt sig offentligt. Anglikanernes biskop i hovedstaden, Ezekiel Kondo, var blandt dem som blev
angrebet. Han har endnu ikke fået svar på sit protestbrev til borgmesteren i Khartoum.
Tåregas og slag
I brevet til borgmesteren fortæller biskoppen, at de ansatte ved katedralen havde følt sig truet på grund af politibiler, som stod parkeret uden for
kirken hele dagen, før angrebet fandt sted. “De fleste af politimændene
var af høj rang,” står der i brevet.
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Politiet affyrede ti ladninger tåregas i og rundt om katedralen 20 minutter inde i gudstjenesten, fortæller domprovst Thomas. Menigheden
gik i panik og løb i alle retninger for at komme ud af kirken. Ved hovedindgangen blev de mødt af politifolk, som slog dem med stokke og
piskede dem. En 19-årig mand blev alvorligt såret i benet og på maven.
Højttaleranlæg, bænke, stole og vinduer blev ødelagt, i alt for omkring
50.000 kroner.
Kilde: Compass Direct og Åbne Døre

TJETENIEN
De truede med
at korsfæste mig
Allina (ikke rigtige navn) fra
Grozny blev kristen gennem
et Ny Testamente, som hendes søn fandt i en skyttegrav.
Hendes mand var blevet skudt
midt på gaden, og Allina stod
fattig og alene tilbage med
fire børn. Nu forfølges hun for
sin tro på Jesus Kristus.
Grozny betyder: “Den forfærdelige”. Hovedstaden af
samme navn i Chechnya (Tjetenien) lever op til sit navn.
Under krigene med Rusland midt i 1990’erne og i starten af dette århundrede mistede utallige mennesker livet. Dette var ikke bare et resultat af russiske bomber og projektiler. Tjetjenske oprørere terroriserede
også deres eget folk. Lovløsheden i landet er nu mindre, end for få år
siden. De kristne er dog stadigvæk i stor fare. En fra Åbne Døres medarbejderstab besøgte landet. Dette er en rapport om en by i ruiner, et
hemmeligt møde og om en kvinde efter Guds hjerte.
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Her er Åbne Døres medarbejders personlige beretning:
Vaskha, min tjetjenske guide, sluger en pille uden vand til. Inden for en
halv time vil vi være ved grænsen til Tjetjenien, og han behøver en beroligende pille. Konfrontationen med de russiske soldater er stadigvæk
meget ophedet. På vejen hertil har Vaskha fortalt om de rædsler, han og
hans familie har gennemlevet, uden at han havde virket synderlig følelsesmæssigt påvirket herover.
“Min søn lærte at gå midt under luftangrebene,” sagde han.
Nu er han stille. Det er vanskeligt at gætte, hvad der sker i hans hoved,
når han ser soldaterne. Der er nu ingen problemer med at overskride
grænsen, og heller ikke med de forskellige andre sikkerhedschecks.
I det fjerne er bjergene synlige under et tykt skydække.
“Det er her, de bevæbnede Wahabitter (dvs. muslimske ekstremister)
gemmer sig,” siger Vaskha. “Flere og flere unge drager op i bjergene for
at hjælpe dem. Der vil helt sikkert komme endnu et oprør mod russerne.
Som russerne elsker vodka, elsker tjetjenerne våben.”
Sat en pris på mit hoved
Lidt senere er vi i Grozny. Nu er det mørkt. “Du kan blive i bilen, mens
jeg henter varerne. Som udlænding er det bedst ikke at blive set på gaden.”
Situationen er klar: Min nationalitet gør, at der er sat en pris på mit hoved. Og Vaskha løber en stor risiko ved at følges med mig. Wahabitterne
og præsident Kadyrovs specielle elitetropper (Kadyrovtsyer) kan sagtens
være ved vores hoveddør senere på ugen, hvis de får færten af os.
I forstæderne er der stadig mange ødelagte bygninger, men centrum ser
fornem ud nu med nye, prægtige bygninger, en bred, asfalteret hovedvej
og elegante gadelygter. Men så, efter at vi er drejet ned ad en sidegade,
ser det snarere ud, som om vi har bevæget os ind i en krigszone. Vejene
ser ud, som om de var blevet pløjet op, og de fleste af bygningerne er
alvorligt beskadigede, som om de lige var blevet bombet i går.
Dødsensfarlig sightseeing
Næste dag kører vi rundt i byen for at tage fotos. Jeg sidder på bagsædet
for ikke at tiltrække mig opmærksomhed. Vaskha kører til en bygning,
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hvor folk bor på første og anden etage. Og på tredje etage ses det tydeligt, hvor en mortergranat har ramt. Vinduet i det gamle bilvrag kan ikke
åbnes, så jeg åbner døren, knipser tre gange med mit kamera og skynder
mig at lukke døren igen. Vaskha træder på speederen.
Efter en times forløb sætter han mig af på et sikkert sted, og herefter
må jeg vente. Han skal til at tage nogle billeder af markedet, hvilket kun
er muligt, fordi han er tjetjener. Han prøver også at få kontakt med Allina, en tjetjensk, kristen kvinde. To timer senere kommer han tilbage,
uden at have taget billeder. Han kommer ud af bilen. “Det er ikke muligt
at møde Allina i den landsby, hun bor i,” siger han. “Du kan tale med
hende nu. I bilen. Men højst en halv time.”
De domfældte mig…
Jeg stiger ind i bilen og har knapt nået at præsentere mig for Allina, før
hun begynder at græde. Jeg beder først Vaskha om at bede for hende på
hendes eget sprog. Efter det kommer hun sig kendeligt.
“Jeg vidste, at Gud ville sende nogen for at hjælpe mig,” siger hun så.
Jeg kan ikke forstå hendes ord, men hendes stemmes dirrende klang
er tydelig at høre. “Jeg er lige kommet fra en domstol. De domfældte
mig...”
Hun var berettiget til at modtage en statslig ydelse, forklarer Vaskha.
Hun ansøgte om dette, men hun modtog aldrig pengene. Nu beskyldes
hun for tyveri.
“Dommeren har idømt mig adskillige år i fængsel… Men jeg behøver
ikke at gå i fængsel. Jeg har stadigvæk børn under 14, og dommeren
havde medlidenhed med mig. Formelt er jeg i fængsel, men i praksis kan
jeg gå frit omkring,” fortalte Allina.
Fandt Ny Testamente i skyttegrav
I de følgende minutter skildrer Allina sit liv. Hun fortæller om, hvordan
hendes søn under krigen fandt et Ny Testamente i en skyttegrav, hvordan
hun og hendes mand læste i det, hvordan hendes mand blev skudt midt
på gaden af ukendte personer, og at ingen ved hvorfor. Hun fik herefter
en depression, og andre mennesker måtte tage vare på hende og de fire
børn. Nu går det bedre, og hun har børnene hos sig igen.
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For få år siden sendte hun dem på en ferielejr uden for Tjetjenien. Da
hun kom for at hente dem, blev hun inviteret af en kristen til at komme
og deltage i en gudstjeneste. Allina blev så grebet af budskabet om kærlighed, at hun blev en Kristi discipel.
Tilbage i Tjetjenien begyndte hun at tale om sin nye tro, hvilket straks
betød forfølgelse. Familie og venner ville ikke mere have noget med
hende at gøre. Hun havde dog én kristen ven. Hun havde også en et-værelses lejlighed og et arbejde.
Vi vil korsfæste dig
“Jeg er underdirektør, og jeg fortalte de andre personalemedlemmer, at
jeg var blevet kristen og om, hvad Herren Jesus betyder for mig. Fra da
af tog de ikke længere nogen notits af mig. De forbandede mig. En aften
greb en af dem mig endda om halsen. ’Vi vil korsfæste dig’, sagde han.
Jeg forsøgte at smile. ’På grund af Kristus vil jeg finde mig i det.’ Han
lod mig gå. For nylig hørte min chef om truslerne, og han greb ind.”
Ikke penge nok til vintertøj til børnene
Men Allinas problemer er ikke ovre endnu, fortæller hun selv, da Vaskha
starter bilen og kører derfra. Hun må forlade sin lejlighed, fordi andre
har tilbudt husejeren flere penge. Hun har heller ikke penge nok til at
købe vintertøj til børnene.
Kort tid efter, idet hun stiger ud af bilen, tager jeg min tegnebog frem
og giver hende 5.600 rubler, dvs. ca. 170 euro. “Det er ikke mine penge,”
siger jeg. “De er fra menigheden i mit hjemland.”
“Jeg vidste, at Gud ville sende mennesker for at hjælpe,” siger hun
dybt rørt. “Jeg takker Gud for jer!”
Allina kommer så ud af bilen og forsvinder straks i folkemængden.
Vaskha og jeg forlader landet før mørkets frembrud.
Kilde: Åbne Døre
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KOMMENTATARTIKLER:
KRISTNE NYHEDSBUREAUER
COMPASS DIRECT – www.compassdirect.org er et protestantisk nyhedsbureau med hovedkvarter i Californien. Compass Direct foretager
løbende research af forfølgensen af kristne verden over. Det foretager
førstehåndsundersøgelserne, interview, analyser angående kristne, der
forfølges for deres tros skyld. Compass Direct opretholder et netværk
af nyhedsbureauer og korrespondenter over hele verden. Dets eksterne
informationer er tilgængelige for alle på internettet.
ÅBNE DØRE – www.forfulgt.dk er et dansk protestantisk nyhedsbureau.
Åbne Døre samarbejder med Compass Direct og får mange oplysninger
derfra. Derudover arbejder Åbne Døre med personlig overlevering af
bibler og undervisningsmaterialer til kristne i ’lukkede’ lande, samt give
dem oplæring. Man forbereder kristne i truede lande på at møde forfølgelse og lidelse. Man udfordrer de kristne i den frie verden til at tjene de
forfulgte kristne. Åbne Døre har kontorer i 22 lande og projekter i mere
end 40 lande. Arbejdet finansieres udelukkende ved frivillige gaver fra
menigheder og enkeltpersoner. Dets eksterne informationer er tilgængelige for alle på internettet.
OPEN DOORS INTERNATIONAL - www.opendoors.org er Åbne
Døres internationale nyhedsbureau.
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BARNABAS FUND – www.barnabasfund.org er et protestantisk nyhedsbureau med hovedkvarter i England. Barnabas Fund rapporterer om
forfølgelser verden over, hjælper forfulgte enkeltpersoner og forfulgte
kirker. Men Barnabas Fund tager også del i den internationale samfundsdebat. BF henvender sig med argumenterende artikler til relevante
regeringer, kirkeledere og enkeltpersoner m.fl.
FORUM 18 – www.forum18.org er et norskledet nyhedsbureau, der
også arbejder med analyserende artikler.
ASIA NEWS – www.asianews.it er et katolsk nyhedsbureau. I en af
fem underafdelinger omtales problemstillinger med islam. Asia News
omtaler muslimsk forfølgelse af kirken, men går for det meste på listefødder over for islam, da der i muslimske områder er mange katolikker,
der hurtigt kan komme i klemme.

Læs videre på disse hjemmesider.
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International foretager aldrig nogen research af forfølgelserne
af kristne. Når man direkte møder op på organisationens kontor med
beretningerne fra Compass Direct og Åbne Døre, så svarer A.I., at dette
prioriterer man ikke. Nej, det tør siges. Skulle forfølgelse af kristne en
enkelt gang være kommet på mediernes forsider evt. via CNN, så kan
dette sporadisk blive nævnt af A.I. Sandheden er den, at A.I. er en kulturradikal organisation, der ikke bryder sig om kristne. A.I. beskæftiger
sig kun med undertrykkelser, der er rent sekulære. A.I. fordrejer endvidere undertrykkelsesproblematikken ved politisk ensidighed, så de
mindst undertrykkende lande ofte ifølge A.I.’s rapporter fremstilles som
lige så eller mere undertrykkende end de mest undertrykkende lande.
A.I er angående undertrykkelsesproblematikken en falsk og fordrejende
organisation. Man kan se efter på www.amnesty.dk
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INTERNATIONALE MEDIER GENERELT
De internationale medier - eksempelvis CNN - har til opgave at sikre,
hvad de tror giver højest mulige seertal, og den politiske korrekthed.
De skal primært underholde og kun sekundært informere. De skal tjene
handelsinteresser og politisk korrekte interesser. Under disse forhold bliver det begrænset, hvad de kan omtale af forfølgelser.
DANSK PRESSE OG MEDIER GENERELT
Medierne, aviserne, tv- og radiokanalerne beskæftiger sig kun nødtvungent med forfølgelsen af kristne verden over. Det er ikke politisk korrekt.
De kulturradikale i medierne er modstandere, og de økonomisk liberale
er ligeglade. De ved alt om problematikken, men styrer bevidst udenom.
Naturligvis kan situationen tilfældigvis komme ud af kontrol, så omtale
kommer igennem, men det bliver hurtigt dysset ned.
DEN MUSLIMSKE FORFØLGELSE AF KRISTNE
Hovedforfølgelsen af de kristne foregår i det såkaldte ”10-40 vindue” fra
den 40. nordlige breddegrad til den 10. sydlige breddegrad fra Marokko
i vest til Indonesien i Øst. Her ligger over 40 lande, der er domineret af
islam, og flere andre lande med stærk muslimsk indflydelse. I alle lande
med betydelig muslimsk indflydelse gælder det, at ikke-muslimer ikke
på ligeværdig grund kan leve i fred for muslimerne.
Der er følgende muligheder:
A) Alle ikke-muslimer er totalt undertrykte som i Saudi Arabien.
B) Den ikke-muslimske befolkning har ladet sig dhimmificere, det vil
sige, at de ’frivilligt’ har underkastet sig islams lovkrav, hvor de lever
som 2. eller 3. rangsborgere på alle områder. Alternativet til dette er
udryddelse. Disse forhold skyldes ikke forskellige kulturer, men selve
koranens og korantraditionens (Hadits) ord.
C) Islam har ikke hele magten. Der er derfor to magtpoler, imellem
hvilke der er delvis borgerkrig. Sådan er det eksempelvis i Nigeria. Forfølgelsen af de kristne i de muslimsk dominerede lande er værre end
forfølgelsen af de kristne i Romerrigets værste perioder.
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KORANVERS
Rudi Paret, »Der Koran«, Übersetzung, Verlag Kohlhammer, Stuttgart
1983 - Oversættelsen kan fås på Universitetsbibliotekerne.
Rudi Paret er tysk universitetsprofessor.
Sura 4.89: “Tag derfor ingen af dem (de vantro) som venner, førend de
overgiver sig til Allahs sag. Og hvis de vender sig bort fra jer, så grib
dem og dræb dem, hvor I end finder dem.”
Sura 47.35: “Lad ikke jeres kampvilje være svag, og kald ikke modstanderne for tidligt til freden, hvor I dog i sidste ende ville være de
stærkeste. Allah er med jer og vil ikke undlade at give jer løn for jeres
gerninger.”
Sura 48.29: “Muhammed er Allahs sendebud, og de, der følger ham,
skal være hårde over for de vantro, men medfølende over for hinanden.”
Sura 33.27: “Og Allah gav jer deres (de vantros) land, deres huse og
formuer i arv, og land, som I ikke har betrådt. Allah har magt over alle
ting.”
Sura 9.30: “Og de kristne siger: Kristus er Guds Søn. Det siger de uden
videre. De gør det lige som dem, der tidligere var vantro. Disse forbandede mennesker. Må Allah bekæmpe dem. Hvordan kan de være så
forskruede!”
Sura 5.17: “Vantro er de, som siger: Gud er Kristus, Marias søn. Hvem
formår at gøre noget mod Allah, hvis han lader Kristus, Marias søn og
hans mor og alle, der er på jorden, gå til grunde.”
Sura 5.72: “Vantro er de, som siger: Gud er Kristus, Marias søn…”
Sura 61.6: “Og Jesus, Marias søn, sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at bekræfte Toraen (jødisk lov), som var før mig, og bebude
en profet med ophøjet navn, som skal komme efter mig…”
77

Sura 4.11: “Allah forordner med hensyn til jeres børn: En mandlig
slægtning tilkommer (ved arvedeling) lige så meget som to kvindelige
slægtninge…”
Det fremgår klart af disse vers, som desværre kan suppleres af mange
andre lignende vers fra koranen, at islams undertrykkende væsen stammer direkte fra koranen. Den bevægelse, der kræver respekt fra alle andre, ser det som sin fulde ret at håne, nedgøre og forfølge netop alle disse
andre - eksempelvis at slå over 100.000 kristne ihjel hvert år og i 2001
at sprænge de store Buddha-statuer fra oldtiden i Afghanistan i luften.
Bevægelsens brug af ordet respekt svarer ikke til den europæiske brug
af ordet, hvor respekt er noget, man skal gøre sig fortjent til. Islams forståelse af ordet respekt betyder underkastelse.

SAUDI ARABIEN
Saudi Arabien er verdens værste forfølgerstat. I øjeblikket har Nordkorea samme forfølgerintensitet, men dét ideologiske onde kan være borte
i morgen. Det kan det ikke i Saudi Arabien. Ondets rod her er den rendyrkede whabbistiske islam. Det religiøse politi - mutawaen - leder forfølgelsen. Enhver form for ikke-muslimsk tro er forbudt i det offentlige
rum og kun tilladt privat, hvis man undlader at fortælle andre om den.
Opdager politiet, at en gruppe mennesker privat samles til gudstjeneste,
afbryder politiet gudstjenesten, arresterer og udviser udenlandske arbejdere, henretter lokale indfødte, smadrer rummet og dets religiøse symboler. Skulle nogen finde på offentligt at bygge en kirke, så vil politiet
øjeblikkeligt jævne foretagendet med jorden og torturere deltagerne.
Saudi Arabien burde sagligt set behandles som Tyskland i 1945. Men
hvad gør USA angående Saudi Arabien, hvad enten det har en republikansk eller en demokratisk administration? USA behandler Saudi Arabien som en nær allieret. I januar 2008 solgte USA våben til Saudi Arabien for ca. 100 milliarder kroner. Dette viser, at USA angående Saudi
Arabien kun prioriterer rent materialistiske handelsinteresser, og at USA
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angående Saudi Arabien er helt ligeglad med alle åndelige og alle etiske
interesser. Der er ingen reelle protester fra dem, der kunne gøre en forskel.
SUDAN
Sudan er en helt igennem kriminel stat med ledere, for hvem mennesker
intet betyder. Siden Sudans selvstændighed i 1956 har regeringen ført
krig mod forskellige grupper af mennesker i dets eget land. Fra muslimsk side i Nordsudan drives der gammeldags slaveri og slavehandel
med kristne i Sydsudan. Muslimerne i nord er hvide, mens de kristne
i syd er sorte. I 2005 tvang USA regeringen i Khartoum til at indgå
våbenhvile og fred med oprørsbevægelsen i syd, og der blev aftalt en folkeafstemning i syd om eventuel uafhængighed. Voldelige handlinger fra
regimets side i den anledning kan ventes i 2011. På grund af regeringens
bombning af Sydsudan i mange år er mange derfra i tidens løb taget til
hovedstaden, hvor de skånselsløst bliver underlagt shariaen. I de senere
år har regeringen med en arabisk milits ført krig mod den sorte, muslimske befolkning i den vestlige provins Dafour. Arabiske muslimer myrder
her racistisk afrikanske muslimer. Der bliver ikke reelt gjort noget for at
stoppe dette internationalt.
IRAK
Forfølgelsen af de kristne i Irak er omfattende. Den er blevet stærkt forværret i de sidste 5 år. De kristne, der har været i landet før muslimerne,
er nu truet af udryddelse. Kirker bombes, præster myrdes, almindelige
kristne kidnappes systematisk med krav om løsepenge. Muslimske terrorister opfatter kristne som deres bankbog. Myndighederne gør reelt intet derved. USA vender ryggen til disse forfølgelser. USA lukker øjnene
for sunniernes, shiiternes og kurdernes fælles folkemord/fordrivlese på
og af de assyriske kristne. USA mener officielt, at det er i Irak for at give
det en demokratisk styreform, men den reelle fjende, USA er oppe imod
i Irak, nemlig islam, lukker det politisk korrekt øjnene for. Derfor bliver
det ikke bedre i Irak. Den armenske ærkebiskop i Bagdad, Asadourian,
retter denne appel til kirkerne i Vesten: ”Jeg beder til, at kirkerne i Vesten vil være stærke nok til at have noget at skulle have sagt i magtens
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korridorer, så de kan minde magthaverne om, hvad de lovede for Irak,
og at det er på høje tid at indfri løftet.”
TYRKIET
Siden de seldjukiske tyrkere i 12- og 13-hundredtallene erobrede Lilleasien, har de kristne været undertrykt. Men i løbet af 1900-tallet blev
kristendommen systematisk næsten udryddet. Blandt andet ved det armenske folkemord den 23. april 1915, hvor 1,5 millioner mennesker blev
nedslagtet, og ved udvisningen af et par millioner grækere i 1922. Omtale af sådanne ting er forbudt i Tyrkiet og ikke velset i magtens korridorer i Europa. Islam tager i disse år mere og mere magten over Tyrkiet,
og vestlig, politisk naivitet er medhjælpende til dette. Der er i landet
en stærk mediehetz mod alle ikke-tyrkere og imod alle ikke-muslimer.
Kirkerne kan ikke eje deres egne bygninger. Den ortodokse kirke lejer
1000 år gamle bygninger, som den ikke uden videre kan få lov til at
reparere. Præsteuddannelse er forbudt i Tyrkiet - også for den ortodokse
kirkes patriarkat i Konstantinopel. Kirkerne kan ikke uden videre få de
bygninger, de har behov for. Nye kirker er begyndt at henvende sig til
befolkningen med det kristne budskab. Reaktionerne på dette er drab
på præster og evangelister. De ansvarlige for disse drab er muslimske
kræfter i moskeerne, i medierne, i det politiske og i det juridiske system.
De officielle repræsentanter for styret og retsvæsenet er falske i disse
mordsager. De tripper lidt fra ben til ben angående disse sager af hensyn
til Europa, men der er ikke nogen bedring i gang.
AFGHANISTAN
Vesten er i Afghanistan på grund af landets medvirken til angrebet på
New York 11. september 2001. Man forsøger at nå en tålelig løsning ved
at formindske den trussel, der kommer fra landet. Men man forholder sig
ikke rigtigt til udfordringen. Man tjatter kun til talebanstyrkerne og nedkæmper dem ikke konsekvent. Man ser ikke i øjnene, at islam er fjenden,
og af hensyn til nogle muslimer undlader man effektivt af bekæmpe
andre muslimer. Så derfor kommer man ingen vegne. Situationen er ikke
god. Politiet, øvrige myndigheder og talebanoprørsgrupperne er narkohandlere. Korruptionen er massiv. Undertrykkelsen af kristne og andre
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ikke-muslimer er total. Vesten stiller ingen krav til nogen på dette punkt.
Desuden er Vestens kulturradikale ’pinger’ modstandere af enhver militær aktion, som muslimske kræfter ikke bryder sig om. Så Vesten er
forvirret og ikke klar til at løse problemerne i Afghanistan.
PAKISTAN
Pakistan, muslimsk Indien, er en mislykket statsdannelse, hvor styret har
misregeret befolkningen. Nogle få familier ejer de politiske partier og
landets store erhvervsinteresser. Regimet er afhængig af de yderliggående muslimer og holder hånden over dem. Den internationale terrorisme
har sit hovedsæde i landet. I Pakistan trives de såkaldte ”madrasser”.
Det vil sige de yderliggående koranskoler, der udklækker islamister og
terrorister i massevis. Undertrykkelsen af kristne og hinduer er massiv.
Vesten har angående Pakistan i årtier været dybt naiv. Vesten holder
hånden over regimet af materialistiske grunde. - I Pakistan er de kristne
både trosmæssigt og socialt forfulgte. Den trosmæssige forfølgelse bevirker, at de fleste kristne havner blandt de fattigste. Og i Pakistan kan
de rigeste behandle de fattigste, som det passer dem. Hvis muslimske
klaner kommer op at tottes, så er det reelt tilladt for en klan at hævne
sig på en anden klan ved at myrde et af dets medlemmer. Det bliver i så
fald ofte en af de svageste, nemlig en sagesløs kvinde, det går ud over.
Mange af de fattige kristne bliver reelt brugt som slavearbejdere, som af
arbejdsgiverne påduttes en livsvarig gæld. Mange arbejdsgivere misbruger de fattige kristne kvinder seksuelt. Dansk Europamission har projekter i gang for at give disse kvinder en uddannelse, så de kan ernære sig
som selvstændige med små virksomheder. Så meget er Pakistans krav
på ”ære, skam og respekt” etisk set værd. Pakistan er etisk set en alfonsstat.
EGYPTEN
4000 arabiske ryttere erobrede i 642 Egypten. Først efter 400 års arabisk undertrykkelse af kopterne (egypterne) blev araberne i flertal. I dag
udgør de kristne koptere stadig ca. 20% af befolkningen. Kopternes befolkningsandel lyves mindre af regimet.
Derfor har forholdene for de kristne i landet altid været bedre end i de
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øvrige muslimsk-dominerede lande, selv om de altid har været 2. klasses
borgere. Men de kristnes forhold er ikke i bedring. Tvangskonverteringer
til islam er talrige. (Mange tvangskonverterede følger dog ikke islam).
Registreringstvangen for muslimer, der konverterer til kristendommen
fortsætter (registrerede ’muslimer’, der er kristne, skal eksempelvis holde bryllup i moskeen, skal have deres børn undervist i islam - ikke i kristendommen osv.). Bortførelse af kristne familiers piger er hyppige. Der
er stadig forbud mod konvertering fra islam til noget som helst andet.
NIGERIA
Nigeria er et eksempel på et land, hvor islam ikke har den totale magt,
men kun en del af magten over landet. Landet er opdelt i mange delstater. Der er derfor områder, hvor der ikke er de store problemer, men i de
delstater, hvor muslimerne er i flertal - primært på de nordlige delstater,
hvor Hausa stammen står stærkt - træder den klassiske islamiske undertrykkelse af kristne og andre grupper i kraft. Hausa-delstaten i Kano
handler her helt som de øvrige muslimske lande.
TJETENIEN
Flertallet af muslimerne i Tjetenien tilhører den okkulte sufi-islam, der
består af yderliggående muslimer. Rusland står her med en stor udfordring. Vesten er ikke klar over problemets størrelse. Det er ikke gjort
med indrømmelser. Indrømmelser vil blive fulgt med uforsonlig brug af
nye muligheder og angreb på andre områder.
MALAYSIA
Selv der, hvor forholdene er bedst, som i Malaysia, er forholdene komplet
latterlige. Se de tre små artikler fra landet. De siger ikke så lidt om respekt. Og læg mærke til, at den islamiske domstol bestemmer selv over
begravelser.
SOMALIA
Islam har lige som i Saudi Arabien her et kvælende greb om landet. I de
to lande er undertrykkelsen så voldsom, at der slet ikke kan være tale
om nogen form for protest imod det. Forholdene i landet er forfærde82

lige. Vold, lovløshed, korruption og enhver form for undertrykkelse hersker ubegrænset i landet. Men opløsningen og nedbrydningen af landet
skyldes kun somalierne selv. Selvdestruktionen hersker. Islam hersker.
Mindretal af enhver art tåles ikke. Destruktion og forfølgelse hersker.
Kommer somalierne til andre lande, fortsætter de fleste, hvor de slap,
med destruktivitet og undertrykkermentalitet.
OM VESTENS FORHOLD TIL ISLAM
Både det officielle Europa og det officielle USA er i nogen grad præget af
en politisk korrekt virkelighedstvivlsom holdning til islam. Det gælder
mest for Europa. Men USA’s ledelse ser ikke ud til at have nogen stor
dømmekraft angående islam (se Monika Papazus bog: »Kosovo«). Men
Vesten har også svækket sig selv over for islam ved at nedprioritere det
åndelige og ved at overprioritere det materielle.
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NOTER
Note 1: Udtrykkene islam og muslim betyder den rette tilbedelse af Gud
og den rette tilbeder af Gud. Disse udtryk er ren propaganda, som andre
opfattelser naturligvis ikke sagligt set kan skrive under på. Den falske
politiske korrekthed har imidlertid ofte nødvendiggjort brugen af disse
udtryk.
Note 2: Muhamedanisme og muhamedaner betyder Muhammeds lære
og tilhænger af Muhammeds lære - helt parallelt til udtrykket kristne,
tilhængere af Kristi lære. Det er de sidste to udtryk, der er de saglige
betegnelser for Muhammeds lære og efterfølgere. Det må vi ikke lade os
dhimmifisere til at glemme.
Note 3: I vestlig forståelse af ordet ’respekt’ ligger der noget, man skal
gøre sig fortjent til. I den mellemøstlige forståelse af ordet respekt ligger
der forudsætningsløs underkastelse.
Note 4: En kristen martyr er en, der bliver slået ihjel af andre for sin tros
skyld. En muslimsk martyr er en, der slår andre ihjel for sin tros skyld.
Note 5: Begreberne ’ære og skam’ er i islam defineret rituelt. Når de
muslimske ritualer er overholdt, så kan muslimen handle uetisk og stadig
være en god muslim. Derfor forlanger muslimer, der slår kristne ihjel
og som sprænger oldtidens Buddha-statuer i Afghanistan, respekt fra
ikke-muslimer. I kristendommen er ære derimod forbundet med etisk
handling.
Note 6: Ifølge islam er muslimerne rene, mens alle ikke-muslimer er
urene i en sådan grad, at de kan behandles som anden- eller tredjeklassesborgere - eller værre. Denne opfattelse er rendyrket racistisk.
Note 7: Den kendte teolog, Skovgaard Petersen, skrev i sine erindringer
fra en rejse i Palæstina i 1924, at det var tragisk at iagttage islams behandling af dyr og kvinder.
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Note 8: Muslimerne kræver ikke ligeberettigelse, men retfærdighed. Og
retfærdighed betyder for muslimer, at islam har ret og magt til at herske
over og undertrykke alle ikke-muslimer. Retfærdighed betyder for muslimer, at shariaen hersker.
Note 9: Shariaen er de fire muslimske teologiske skolers 13-14.000 retserklæringer og retsregler, der angår alle dele af virkeligheden.
Note 10: En dhimmi er en ikke-muslim, der frivilligt underkaster sig
shariaens regler. I de muslimske lande, er en eller anden form for dhimmistatus nødvendig for overlevelse for ikke-muslimer. (Det nye angående dette er dhimmier i Vesten).
Note 11: ”Hvem er løgneren, om ikke han, som nægter, at Jesus er
Kristus? Han er Antikristen, som fornægter Faderen og Sønnen. Enhver,
som fornægter Sønnen har heller ikke Faderen. Den, som bekender Sønnen, har også Faderen.” Johannes’ 1. Brev kapitel 2 vers 22+23.
Note 12: Af note 11 fremgår det, at koranens Allah er en anden end
Bibelens Gud, sandsynligvis en af de onde ånder, da islam næppe kunne
have stor magt over mennesker, hvis det kun var mennesker, der stod bag
fænomenet. Og virkeligheden viser det jo til fulde. Det er af frugterne,
man skal lære tingene at kende.
Note 13: Der er ingen troende muslimer i hele verden, der nogen sinde
offentligt, hørbart har udtalt, at terrorhandlingerne, bombesprængningerne og drabene, der bliver begået i Allahs navn, er blasfemiske, gudsbespottelige. Det tyder på, at muslimerne mener, at islam og terror er to
sider af samme sag.
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2. DEN HINDUISTISKE FORFØLGELSE AF KRISTNE I INDIEN
Det andet forfølgelsesområde er det hinduistiske. Det gør sig ikke gældende internationalt, men kun i de hinduistisk dominerede lande, så som
Indien, Nepal og Butan. Den hinduistiske forfølgelse af kristne i Indien
er i de senere år blusset voldsomt op. Den er ikke længere bare noget
sporadisk, men er af virkelig voldsom omfang. Der indløber løbende
beretninger om problemet til de kristne nyhedsbureauer.
Dette kommer sikkert bag på de fleste. Men den dybereliggende årsag
er hinduismens krise i verdenssamfundet. Forudsætningen for, at hinduismen kan fortsætte som bæreren af det indiske samfund som helhed, er,
at kastesystemet kan opretholdes i Indien. Det forudsætter, at ca. 20% af
den indiske befolkning - de kasteløse, de såkaldt urørlige - fortsat kan
holdes i reelt slaveri, hvilket de er blevet indtil nu. De kasteløses kastenavn er dalitterne. Der er grund til at lægge mærke til angreb på dalitpræster, skoler for dalitter og dalitterne selv. Kastesystemet forudsætter
en højkasteoverklasse, mellemkaster og underkaster, der religiøst er foragtede, og som socialt skal tage sig af det beskidte arbejde. Højkastehinduer har ingen social medfølelse for lavkastehinduer, da de sidstnævntes
placering ifølge hinduismen skyldes dårlig opførsel i tidligere liv.
Den internationale påvirkning gør opretholdelsen af de kasteløse i reelt slaveri sværere og måske umulig. Kastesystemet er dermed truet af
socialt sammenbrud. I forvejen bygger den officielle regeringsadministration grundet påvirkning af kristen tankegang officielt ikke på kasteprincipperne.
De kasteløse i Indien gør i disse år i stigende grad oprør mod kastesystemet. Derfor konverterer de i stort omfang til andre religioner,
herunder også til kristendommen. Dette vækker især højkastehinduernes
vrede. De gør sig politisk især gældende gennem hindunationalistpartiet
BJP, der i flere perioder har regeret hele Indien. Problemerne er værst i
de delstater, der som Orissa har en hindunationalistisk delstatsregering.
Forudsætningen for, at de kasteløse kan frigøre sig fra deres hidtidige
status, er, at de får uddannelse. Kristne har derfor oprettet mange skoler
for kasteløse, hvilket vækker højkastehinduernes stærke vrede. Kristne
skoler og institutioner angribes derfor ofte. Og efterhånden, som der bliver flere kristne, angribes deres kirker og huse.
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3. DEN MARXISTISKE FORFØLGELSE AF KRISTNE
Det tredje forfølgelsesområde er de tilbageværende marxistiske steder
med Nordkorea og Kina i spidsen. Marxismen er en gammel kending
blandt forfølgere af kristne. Vi kender det fra Sovjetunionen. Men det er
ikke bedre i dag i Kina og Nordkorea. Ideologien ynder at camouflere sit
sande jeg ved at tale om socialt uretfærdige forhold, men det ender altid
med det hemmelige politi om natten og med camouflerede privilegier til
lederne. Den menneskelige natur bliver aldrig taget i ed. Og bevægelsens
rendyrkede materialisme viser sig endnu stærkere end hos os på grund
af dens kollektivisme.
I Nordkorea sulter dele af befolkningen. Et paranoidt styre holder alle
informationer ude fra befolkningen. Enhver meningstilkendegivelse ud
over ledernes er strafbar. Kun den falske facade må ses. Alt initiativrigt dør. Livsglæden visner. Al etik er trådt under fode. En privilegeret
overklasse hersker uindskrænket over en fattig og ufattelig undertrykt
befolkning. Det er værre end i Romerriget under kejser Neros tid. Landet som helhed er blevet en KZ-lejr. Men det internationale samfund
skal ikke have fingrene i noget her - både venstreføjen, storfinansen og
diplomatierne lader Nordkoreas befolkning i stikken.
Kina fortsætter med en systematisk undertrykkelse af de kristne. Kina
forsøger taktisk at stikke verdensopinionen blår i øjnene, men det er falsk
facade. På det kinesiske samfunds gulv er situationen uforandret. Kina
har foretaget en økonomisk åbning til Vesten, hvilket har givet visse
sprækker i systemet, men regimet er effektiv til at kontrollere hullerne.
Regimet forsøger taktisk at styre de kristne ved at danne kirker, som
det selv fuldt ud styrer. Det går de fleste ikke med til, hvorfor der findes et utal af husmenigheder med mange millioner mennesker. Regimet
overfalder løbende husmenigheder voldeligt. CNN står ikke i kø for at
berette derom.
Kina er lige nu ved at misbruge de olympiske lege politisk. USA og
EU kommer ikke med reelle indvendinger, for de skal først og fremmest tjene penge på Kina. Og Vestens virksomheder skal jo have deres
varer produceret billigt i Kina. Det er det, man på pidgin-engelsk kalder
outsourcing. Kina har derfor fribillet i Vesten angående menneskerettigheder.
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Cuba har i flere årtier undertrykt kristendommen. Samtidig hylder de
fleste journalister og medier i Danmark landets diktator Castro.
Vietnam er et sort kapitel angående både politisk og åndelig forfølgelse af mennesker. Men i 1975 fik både de marxistiske og de kulturradikale medier og journalister deres vilje med landet. Og siden har der
mediemæssigt været tavshed om landets forfølgelser af mennesker.
4. DEN LATINAMERIKANSKE FORFØLGELSE
AF KRISTNE - DEN SOCIALE FORFØLGELSE
Det fjerde forfølgelsesområde er Latinamerika. Dette område er på flere
måder atypisk fra de tre første områder. Forfølgelsen skyldes ikke, at
staterne har en anden religions kultur eller en politisk antireligiøs kultur. Forfølgelsen skyldes massive samfundsmæssige, sociale problemer
kombineret med, at nogle kristne ikke vil lade deres tro være reduceret
til kun det private og holde deres tro uden for eksempelvis samfundets
sociale områder. Når disse kristne tager deres tro med ind i samfundets
sociale områder, medfører det repressalier fra magthaverne.
De forfølgende magthavere kan beskrives i to hovedgrupper, hvis
magt er stor både i officielle diktaturer og i officielle demokratier. Det er
industriherrerne i byerne og godsejerne på landet.
Disse to grupper har en utrolig magt. Deres magt og formuer beror
på en skæv fordeling af værdierne i landene. Når kristne enkeltpersoner,
organisationer, kirker eller præster blander sig i samfundet på en måde,
industriherrerne og godsejerne ikke bryder sig om, så falder der brænde
ned. Eksempelvis ejes 70 procent af alle værdier i Guatemala af 2% af
befolkningen. Kræver nogen for alvor dette forhold ændret ud over med
tomme ord, så er pågældende automatisk i livsfare. Hvis flere hundrede
jordløse, nødlidende landarbejdere samles for at opdyrke at ubenyttet
landområde, så vil der som regel hurtigt dukke lejemordere op fra en
eller anden godsejer med et krav om, at deres aktivitet straks stopper.
Ofte er det præster, der går foran her med ønsker om forandringer, derfor
dræbes der adskillige præster i Latinamerika.
Det er som regel katolikker og katolske præster, der i Latinamerika
blander sig i samfundenes skæve sociale forhold, og som derfor forfølges
og dræbes.
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Men Latinamerika har en anden godsejer og industriherre end de lokale, nemlig USA. USA udnytter Latinamerika økonomisk groft og benytter de lokale godsejere og industriherrer i denne trafik.
5. DEN EUROPÆISKE FORFØLGELSE AF KRISTNE
- DEN PSYKISK-PSYKOLOGISKE FORFØLGELSE.
Det femte forfølgelsesområde er Europa.
Jamen der er da ikke nogen forfølgelse af kristne i Europa, vil mange
da umiddelbart sige. Ofte høres der i menighederne takkebønner for, at
man her kan tro i frihed. Denne opfattelse er helt forkert. Opfattelsen
kan skyldes, at man måske lever inden for nogle bestemte kredse, hvor
der er andre forhold, end der er de fleste steder, eller at man holder sin
tro helt inden for det private rum.
I Europa findes der - i modsætning til de fire første områder - ingen
fysisk forfølgelse af kristne. Men det betyder ikke, at der ikke er forfølgelse. I Europa er der nemlig psykisk, psykologisk forfølgelse af de
kristne. Og den psykiske forfølgelse af kristne i Europa er stærk.
Ja, men der er da ikke nogen psykisk forfølgelse af kristne i Europa,
vil mange sige. Jo, det er der, hvis man ikke holder sin tro helt til det
individuelt private. Og hvis man tænker nøjere efter, så er der nok områder, hvor dette er blevet tydeligere at se.
I Europa er troen blevet adskilt fra politik, fra økonomien, fra filosofien, fra viden, fra naturvidenskaben, fra teologien, fra seksualiteten, fra
medierne, fra skolerne, fra det offentlige, sociale liv osv. Og hvis man
vil være med i det gode selskab, så gør man klogest i at holde troen fra
disse områder. I modsat fald er man på afskrivelse. Så de fleste lærer at
gå stille med deres tro i Europa, ellers… Den psykologiske forfølgelse
er værst i Nordeuropa, mindst i Sydeuropa. Den psykisk-psykologiske
forfølgelse er for menneskesindet den værste forfølgelse.
Siden Georg Brandes er det lykkedes for kulturradikalismen, der intet
modspil får fra de politiske kræfter, der interesserer sig mest for økonomi, at skabe et psykologisk klima, hvor kristne, hvis de giver sig til
kende som kristne, er placeret på B-holdet i det dårlige selskab. Det gælder helt fra samfundets ledelse og ned igennem rækkerne i samfundet til
skoleklasserne og børnehaverne. Ingen i en nutidig skoleklasse vil være
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i tvivl om dette. Det samme gælder på uddannelsesstederne, på arbejdspladserne, i medierne, i selskabslivet osv.
Historien har vist, at den psykiske, psykologiske forfølgelse er en langt
hårdere forfølgelse for menneskesindet end den fysiske forfølgelse. Derfor er den kristne tro svagere i Europa, end den er i de øvrige verdensdele. I Europa har man de fleste steder frihed fra troen, men rigtig mange
steder har man ikke psykisk, psykologisk frihed til troen.
Holdes troen skjult tilstrækkeligt længe, så dør den - om ikke andet,
så ved generationsskifter. Det halv- og det heloffentlige rum er i Europa
efterhånden blevet så sekulariseret, at det mindre og mindre tåler kristendommens tilstedeværelse. Sidder man dette overhørig, så indtræder
forfølgelsen, den psykisk/psykologiske, hvor man køres på B-holdet og
socialt isoleres.
EUROPAS DIPLOMATISKE VERDEN
De europæiske regeringer drives af folk, der ikke har den store indsigt i
kristent åndelige forhold, men som mest koncentrerer sig om økonomi.
Som regeringerne, således også Europas diplomatiske korps. De har
til opgave at varetage erhvervsinteresser og civile rejseinteresser. Vestens
diplomatier har ikke brug for kristne i andre verdensdele. Skulle kristnes
forhold i andre verdensdele komme på tværs af erhvervsinteresser, så er
de kristne dér reelt i vejen. Ikke i de officielle skåltaler, men i hverdagens virkelighed. Derfor er der ikke nogen reel hjælp fra de europæiske
diplomatier til de forfulgte kristne i de andre verdensdele. For hvad skal
”handelsskolerne” i Europa med forfulgte kristne i andre verdensdele?
KULTURRADIKALISMEN
Kulturradikalismen er født ud af den såkaldte oplysningstid i begyndelsen af 1700-tallet i Europa, hvor man med oplysning forstod oplysning
kun baseret på en materialistisk virkelighedsforståelse, hvor alt åndeligt
skulle skubbes i baggrunden. Dette skete med Kant, Voltaire og Rousseau
i spidsen. Den anden hovedkilde til kulturradikalismen er den franske revolution, der gjorde op med store dele af fortidens nationale og åndelige
værdier. I 1794 udråbte Robespierre Frankrig til Europas første ateistiske
stat. Bevægelsen slår igennem i Danmark med Georg Brandes i 1871.
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Bevægelsen har altid påberåbt sig den sunde fornuft, som ifølge Voltaire er det mest demokratiske, der findes. Den mener alle nemlig at have
nok af. Oplysningstidens rationalitet er da også kulturradikalismens
stærkeste inspiration. Herhjemme begynder den med brødrene Brandes,
føres videre af Poul Henningsen og Mogens Fog og en række forfattere,
hvoraf nogle var kommunister, andre ikke. Til de første hører Hans Kirk
og Hans Scherfig, til de sidste bl.a. H.C. Branner, Kjeld Abell og Knud
Sønderby. Betegnelsen kulturradikalisme stammer fra Elias Bredsdorff,
der i 1955 navngav bevægelsen, der netop er en bred bevægelse og ikke
nogen partidannelse. Den blev fornyet i parløb med modernismen, da
Klaus Rifbjerg og Villy Sørensen overtog redaktionen af Gyldendals
tidsskrift “Vindrosen” i 1959. I dag regnes Politiken stadig for bevægelsens toneangivende organ, “organet for den højeste oplysning”.
Oplysning var akkurat, hvad man ville, men en oplysning, der skulle
føre til frigørelse - også politisk: Frigørelse fra enhver undertrykkelse:
Skolens, religionens, moralens (især seksualmoralens), dårlige boligforhold, fordummende kulturudbud, hvad der fremgår med al tydelighed af
f.eks. tidsskriftet “Kritisk Revy” (1926-28). Otto Gelsted formulerede
i 30’erne bevægelsens ide som en revolutionær humanisme, der skulle
vende op og ned på alle værdierne. Bevægelsens historie er en vinderhistorie. Dens evangelium har gået sin sejrsgang, og vi er alle præget af den
- bevidst eller ubevidst. Selv kirkeligheden, hvor den grundtvigske del
har været svært forhippet på at gøre sig lækker for de kulturradikale.
I de seneste år har især to indstillinger, der også har stor politisk betydning, præget bevægelsen, nemlig kulturrelativismen, herunder kampen imod enhver form for national bevidsthed som snæversynet, bornert
nationalisme på kanten til chauvinisme, og holdningen til indvandringen,
hvor man har ønsket så stærk en tilstrømning, at Danmark nødvendigvis
måtte forvandles til et flerkulturelt samfund.
På seksualmoralens med det offentlige rums pornoficering og på skoleområdet med 68-pædagogikken har bevægelsen indtil videre vundet
fuldstændigt.
Bevægelsen opererer med begreber som rigtige og forkerte mennesker. De rigtige er de frigjorte fra religion, nationalfølelse, seksuelle
hæmninger, tarvelig pop og pædagogik á la lektor Blomme. De forkerte
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er alle de andre. Kulturradikalismens hovedfjende er ifølge dens egen
opfattelse kristendommen.
Forfatteren Johannes Jørgensen gjorde i 1990’erne op med Georg
Brandes og blev en bekendende katolik. I den anledning skrev Johannes
Jørgensen salmen: ”Imellem nattens stjerner”. Han er en af de mest betydende forfattere i Danmark med over 80 bøger, men de kulturradikale
har formået at gøre ham stort set ukendt i den danske befolkning.
Den standende kamp - både den politiske og den kulturelle - kan opfattes som de forkertes oprør - oprøret imod eksperter og smagsdommere. Indtil nu har kulturradikalismens elitetropper ikke kunnet nedkæmpe
oprøret, derfor deres tiltagende frustration, som giver sig udslag i f.eks.
forkrampede og hysteriske karikaturer af modstandernes fysiognomier.
Men den åndelige modkamp mod kulturradikalismen er svag.
Kulturradikalismens hovedcentre i Danmark er: Danmarks Radio,
Dagbladet Politiken og forlaget Gyldendahl - også kaldet den kulturradikale Bermuda-trekant.
Kulturradikalismen er hovedmodstanderen for alle, der gerne vil
knytte til ved nationale og åndelige værdier.
Læs uddybende om kulturradikalismen i Leksikon for det 21. århundrede: http://www.leksikon.org/art.php?n=1483
og i Nordisk Kultur Institut:
http://www.nordiskkulturinstitut.dk/arbejdspapirer/kulturradikalismen_
og_kulturpolitikken.pdf
og i Tidsskriftscentret:
http://www.tidsskriftcentret.dk/index.php?id=604
og i Respublica:
http://www.tidsskriftcentret.dk/index.php?id=604
Gyldendahl:
http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/data?f=lo&do=119038&st=
kulturradikalisme&op=&bk=1
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BARNABAS FUNDS SVAR
PÅ ÆRKEBISKOPPEN AF CANTERBURYS ANBEFALING
AF AT ANVENDE ISLAMISK LOV I ENGLAND
Ærkebiskoppen af Canterbury, Rowan Williams, argumenterede i et
radiointerview den 7. februar 2008 for, at optagelsen af islamisk lov,
shariaen, i England er uundgåelig. Samme aften holdt han et foredrag i
højesteretten, hvor hans hovedargument forekom at være, at i et pluralistisk samfund med mange slags trosopfattelser måtte opfattelsen af en
universel lov for alle borgere tilpasses andre lovtraditioner i mindretalssamfundene. Han henviste specielt til det muslimske samfund i England og den islamiske lov og argumenterede for en tilnærmelse mellem
engelsk lov og islamisk lov, så hvert lovsystem kunne bruges til at løse
uenigheder og lovgive for ægteskab, skilsmisser, arv o.l.
Selv om ærkebiskoppen ønsker at skabe større sammenhængskraft og
harmoni i det britiske samfund, ser hans forslag ud til at føre til de stik
modsatte resultater. Han synes at antage multikulturalismen til det yderste og forlænge den til at retsligt statssystem, hvorved han skaber nye
fora for konflikter og modsætninger.
Hans opfattelse af shariaen er utopisk og naiv. Han har påstået, at
shariaen ikke er det monolitiske system af detaljerede regler, sådan som
de fleste muslimer anser den for at være. Han har påstået, at shariaen er
et udtryk for universelle principper, der indføres fleksibelt ved hjælp af
individuelle fortolkninger alt efter hvilke forhold, der aktuelt er tale om.
Det udtrykker godt nok, hvad liberale, reformistiske muslimer kunne
ønske, men realiteten er, at for det store flertal er shariaen stadig udtryk
for Allahs uforanderlige, guddommelige lov, der regulerer alle områder
af livet. Den fremstiller en myriade af: straffe, fængslinger, piskning,
annulleringer af ægteskaber, fratagelse af arv og dødsstraf for muslimer,
der forlader islam.
Hvis ærkebiskoppen havde en mere fuldstændig forståelse af shariaen,
ville han indse, at der ikke kan drages en fast linje mellem shariaens
mildere og hårdere dele på grund af apostasi-loven. Straffen for at forlade islam er ikke bare døden, men den angår også familielovgivningen,
netop den del af shariaen, som ærkebiskoppen ønsker anvendt i England,
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eksempelvis annullering af ægteskab, frakendelse af retten til børnene
og tab af arv.
Selv om Rovan Williams er klar over faren for, at statssanktionerede
shariadomstole kunne opmuntre de mest radikale elementer inden for
islam til ulempe for de mest sårbare muslimske grupper så som kvinder,
så synes han ikke desto mindre at være lykkeligt overbevist om, at de,
der vil indføre de nye strukturer, nødvendigvis vil være oplyste brugere
af den ideelle form for sharia, som han tænker på. Men erfaringen afslører selvfølgelig, at det er de mere undertrykkende elementer, der sædvanligvis rykker frem og overtager disse institutioner, samtidig med at de
bakkes op af næsten ubegrænsede ressourcer fra olierige saudiarabere.
Hvor som helst man har givet shariaen større plads i muslimske staters
retssytem, har det uundgåeligt ført til indskrænkninger af rettigheder
for sårbare grupper så som kvinder og børn, ikke-muslimer, konvertitter
fra islam til andre religioner og ikke ortodokse muslimske samfund så
som Ahmadiyja og Bahai. Det har også påvirket den intellektuelle debat
negativt, begrænset frihedens grænser og ført til sharia sanktioner mod
afvigere fra islam i almindelighed.
Rowan Williams synes at være så bekymret over det britiske samfunds
fragmentation, at han er villig til at få shariaen optaget i britisk lov for at
behage muslimske krav og for at give det muslimske samfund følelsen
af, at det britiske samfund virkelig er åben og følsom over for dets krav.
Han er blevet overbevist om, at shariaen er væsentlig for muslimernes
identitet og velbefindende, og at det er umenneskeligt at forvente, at de
skulle leve uden den. I multikulturalismens, tolerancens og den politiske
korrektheds navn er han tilfreds med at nedbryde etablerede principper
om lighed for loven og den individuelle frihed.
At indføre shariaen i britisk lov vil negativt påvirke mange sårbare
grupper i det muslimske samfund. Alle grupper vil blive presset til at
følge traditionelle sharia-normer. Så snart shariaen er indført, vil socialt
og religiøst pres gøre det yderst vanskelig for alle grupper at vælge at
blive dømt efter engelsk lov. Ærkebiskoppen ignorerer også de mange
muslimer, der er flygtet fra undertrykkende shariastater for at finde tilflugt i det demokratiske, britiske samfund. At give shariadomstole magt
vil bringe deres nyfundne frihed i fare.
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Processen med at indføre et system med statsanerkendte shariadomstole som en del af civillovgivningen vil hjælpe de muslimer i England,
der synes at arbejde for at udvikle løst sammensluttede, islamiske autonome regioner – en de facto ikke-territorial islamisk stat i England. Tilsyneladende uskyldige indrømmelser til sådanne sharia-krav bidrager
til at opbygge en ustoppelig islamiserings-trend. Mange muslimer håber
også, at England i sidste ende vil tilstå islam, dets skrifter og dets grundlægger en privilegeret og beskyttet position, der er hævet over kritik, en
position, som andre religioner naturligvis ikke skal have. At give efter
for sådanne krav vil gradvist nedbryde de hårdt tilkæmpede frihedsrettigheder, som i øjeblikket er en del af det engelske samfund. Det vil åbne
døren for et totalitært diskriminationssystem, der fornægter individuelle
rettigheder, og som søger at kontrollere både de offentlige og de private
områder, som det typisk sker i de muslimske stater. En øget anvendelse
af sharia vil grundlæggende ændre karakteren af det britiske samfund i
en retning, som hidtil har været betragtet som fuldstændig uacceptabel.
Det er en kendsgerning, at England allerede er kommet langt på islamiseringens vej. Mange uformelle shariadomstole opererer i det muslimske
samfund. Der findes en parallel sharia med reguleringer så som hallalmad, islamisk beklædning og kønsadskillelse ved fysisk udfoldelse, der
allerede er gennemført i skoler og i uddannelsesinstitutioner. Nogle af
disse sharia-reguleringer finder allerede sted i politiet og i fængslerne.
Tilføjelsen af shariadomstole, hvis domme er bindende og gennemførlige i det civile retssystem, vil trække England langt længere i retning af
islamiseringssporet, der er endemålet for mange muslimske organisationer. I modsætning til ærkebiskoppens forventninger vil det indskrænke
ytringsfriheden og legitim kritik, det vil indskrænke de frihedsrettigheder, der er til rådighed nu for de enkelte muslimer, og det vil give mere
magt til traditionelle og radikale tendenser i det muslimske samfund,
Endvidere er ærkebiskoppens forslag ikke bare uvise, men også ufølsomme til grænsen af hjerteløshed over for mange anglikanere og andre
kristne, der lever i sammenhænge, hvor shariaen anvendes med ufattelig
elendighed og lidelse til følge, som det f.eks. sker i dele af Nigeria og i
dele af Sudan.
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SANDHEDEN ER I LÆNGDEN STÆRKEST
Nu har vi i denne bog læst om megen elendighed og ondskab for ikke
i fremtiden at lade os overliste deraf, og for ikke at lade naiviteten og
den politisk korrekte løgn råde. Men man skal ikke af den grund miste
modet eller blive ked af det. For som Tolkien udtrykte det, så gælder det
altid, at ”det onde har ikke nogen selvstændig kraft, det kan kun vegetere
og tære på det, som det gode har skabt. Og efter en vis tid, så løber det
onde tør for ressourcer”. Kun Sandheden har den kreative skaberkraft.
Han, der er Sandheden, har skabt alle ting, og han kan erkendes af Hans
skaberværk naturen. (Romerbrevet kapitel 1 vers 18-20).

