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FORORD

En økning på 30 millioner det siste året. Nå opplever over 245 millioner av verdens kristne en 
høy grad av forfølgelse. Kina og India, der en tredjedel av verdens befolkning lever, er to av 
landene der religionsfriheten har blitt markant innskrenket.

I skjul, slik 90 prosent av et isfjell, finnes hundrevis av millioner kristne som forfølges for 
sin tro på ulike måter gjennom hele livet. De forskjellsbehandles, undertrykkes, trakasseres, 
fratas rettigheter, trues, utsettes for vold og berøves sin frihet: En mor gråter over sitt barn 
som isoleres og utestenges. En ung jente kan aldri gå alene ute i frykt for å bli kidnappet og 
tvangskonvertert. En pastor tynges av å igjen begrave offer for meningsløs terror. Men midt 
i dette finner mennesker håp og kraft i troen for å holde ut i forfølgelsen. 

I begynnelsen av hvert år lanserer Åpne Dører World Watch List, eller Forfølgelseslisten. Vi presenterer de 
50 landene der kristne betaler en høy pris for sin tro. Ved hjelp av tusenvis av feltarbeidere i vårt nettverk 
kartlegges og dokumenteres forfølgelsen i 75 land (metoden bak undersøkelsen finnes på våre nettsider 
www.opendoors.no). Millioner av forfulgte kristne fortjener at myndigheter, medier og de kristne i vesten 
ikke er likegyldige.

Åpne Dører støtter i krisesituasjoner med umiddelbar nødhjelp. Vi arbeider også langsiktig med støtte til 
utdanning, arbeidstrening, traumehjelp, rettshjelp og ulike samfunnsutviklingsprosjekter. Vi oppsøker og 
oppmuntrer kristne som står alene i en krevende hverdag. Åpne Dører gir opplæring og trener ledere og gjør 
Bibelen tilgjengelig, slik at de kan stå som en sterk kirke midt i forfølgelsen.

Bak hvert eneste tall i World Watch List finnes enkeltmennesker med sterke og tøffe historier. Mange har 
måttet gå i dekning og leve i skjul. Vi vil la deres stemme bli hørt blant myndigheter, nasjonalt, regionalt og 
internasjonalt, derfor lanserer vi World Watch List 2019. 

Morten Askeland

Generalsekretær

Stig Magne Heitmann

Faglig leder

Linda Askeland

Informasjonsleder
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Tallene fra World Watch List (WWL) viser at forfølgelse 
av kristne har økt hvert år fra 2006, med en betydelig 
eskalering fra 2012. Den digitale utviklingen har gjort 
global kommunikasjon enklere men også ført til at flere 
myndigheter har innført strengere overvåkning av sine 
borgere. 

For bare fem år siden var Nord-Korea det eneste 
landet i kategorien «ekstremt høyt» nivå av forfølgelse. 
Nå kommer 11 land under denne kategorien. Det mest 
autoritære og undertrykkende regimet i verden har 
holdt plassen øverst på listen 18 år på rad. Nord-Korea er 
landet der troen på noe annet enn «den store lederen» 

er forbudt ved lov, og alle tegn på annen praksis slås 
hardt ned på. 

Dette året har flere land enn noen gang tidligere fått 
høyere skåre, til tross for at økningen av poeng innenfor 
«vold»-kategorien er ubetydelig. Dette viser at økningen 
i forfølgelse først og fremst gjør seg gjeldende innenfor 
«press»-kategorien som måler strukturelle, rettslige og 
sosiale restriksjoner, som erfares som diskriminering 
og fiendtlighet. «Vold»-kategorien måler blant annet 
angrep på mennesker og eiendommer, som i mange 
tilfeller ender i død og ødeleggelse.  

KINA
Dette ser vi tydelig i Kina som har steget fra 43 til 27 
på listen. Strengere reguleringer av religionsutøvelse 
trådte i kraft 1. februar 2018. Blant annet forbyr loven 
barn og ungdom å delta på religiøs undervisning. Flere 
barnehager og søndagsskoler er stengt, sommerleirer er 
forbudt og kirker blir pålagt å plassere skilt ved inngan-
gen om at ingen under 18 år har adgang. 

I mars 2018 ble begrensningen i antall regjerings-
perioder for presidenten i Kina 
fjernet, noe som medfører 
at president Xi Jinping har 
nå mulighet til å regjere på 
ubestemt tid. Han er den første 
siden Mao med en slik makt. 
Myndighetene la også fram en 
femårsplan med «prinsipper for 
å fremme kinesisk kristendom i Kina» (2018-2022). Den 
statlige administrasjonen for religiøse saker er lagt 
ned, og oppgavene er nå underlagt kommunistpartiets 
avdeling for kinesisk enhet. De er ansvarlige for religiøse 
og etniske saker, som blant annet uighur-muslimene i 
Xinjiang. Et offentlig dokument sier at «aktiv veiledning 
skal gis for å påse at religioner tilpasses det sosialistiske 
samfunnet og tjener kommunistpartiet». Kinifisering av 
religioner gjøres for å skape stabilitet. Tilsvarende ideo- 
logier ser vi også i andre autoritære stater, som Vietnam 

og Laos. President Xi bruker religion som ett av mange 
midler for å bygge et kinesisk-sosialistisk samfunn fritt 
for ikke-kinesiske trosretninger.  

Kinesiske kirker har blitt pålagt å heise det kinesiske 
flagget høyere enn korset, og å synge nasjonalsangen 
før gudstjenesten. I noen områder har et mindre antall 
romersk-katolske kirker blitt beordret til å bytte ut 
bilde av Jesus med bilde av president Xi. Gudstjenester 
blir stadig avbrutt i flere provinser, særlig på landsby-

gden i Henan, i sentral-Kina, der 
over halvparten av de mange 
tusen kirkene er stengt. Tre 
av de fem store husmenig- 
hetsnettverkene oppstod her. 
På østkysten, i Zhejiang, hvor 
utvendige kors på kirkebygg 
er blitt revet ned de siste årene, 

reguleres nå både størrelsen, plasseringen og fargen på 
kirkebygg. 

Også kirkene i den statskontrollerte «Tre Selv-
bevegelsen» opplever nå alvorlige konsekvenser av 
reguleringene. De har blant annet blitt pålagt å install-
ere overvåkningskameraer. I september ble Beijings 
største husmenighet, Zion, med 1500 medlemmer, 
stengt fordi de nektet å sette opp overvåkningskamer-
aer rettet mot forsamlingen. Huseiere presses til å 
stoppe utleie til kristne. 

Dypere og bredere
Se for deg en innsjø. De siste årene har den vokst. Utover sine bredder, og slukt stadig større 
områder, sakte men sikkert. Samtidig har den blitt dypere. Noen steder på vannet raser stormens 
bølger, andre steder ligger overflaten stille. Dette bildet illustrerer utviklingen av forfølgelses- 
situasjonen for verdens kristne de siste årene. AUTORITÆRE STATER FESTER GREPET

En global trend er at flere stater utvikler seg i autoritær retning. Økende tilgang på digital teknologi brukes 
av myndigheter til overvåkning og kontroll av egne borgere, blant annet ved systemer for ansiktsgjenkjen-
nelse og elektronisk sporing. 

«aktiv veiledning skal gis for 
å påse at religioner tilpasses det 
sosialistiske samfunnet og tjener 

kommunistpartiet»
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I september kom Vatikanet til enighet med 
myndighetene om at paven har begrenset makt når 
det gjelder utnevnelsen av biskoper. Flere katolske 
prester som er lojale mot Vatikanet har blitt fjernet eller 
arrestert, og er fortsatt savnet. I oktober ble to viktige 
katolske pilgrimsteder jevnet med jorden etter ordre fra 
myndighetene. 

De lokale myndighetene har beslutningsmakt til å 
avgjøre registerings-søknader og gi tillatelse til guds- 
tjenester. Derfor kan praktisering av lovverket variere 
fra provins til provins. Pastorer og religiøse lærere kan 
bes om å rapportere jevnlig til sin lokale politistasjon. 
Flere har fått store bøter og reaksjoner for minimale 
overtredelser. Noen blir arrestert og forhørt, men løslatt 
samme dag. I flere tilfeller har kirker blitt revet. 

Nylig ble bibler fjernet fra netthandel-plattformer. 
Det betyr at bibler ikke kan lastes ned eller selges via 
nettet, men det er likevel mulig å lese dem på nett. 
Offisielt er det bare statlig godkjente menighetsbutik-
ker som kan selge bibler, men uoffisielle husmenigheter 
fortsetter å selge gjennom egne kanaler. 

I løpet av 2017-18 har utlendinger fått pålegg om 
å forlate byer over hele landet på grunn av antatt 
misjonsaktivitet. 

Verdenssamfunnet ble nylig kjent med omskol-
eringsleirer i Xinjiiang-provinsen, hvor de etniske 
uighur-muslimene utgjør 45 % av befolkningen. Det 
blir anslått at rundt 6000 kristne i området kommer fra 

muslimsk bakgrunn. Mange av dem er sendt til i slike 
leirer, og ingen har sett dem siden. 

VIETNAM
Vi ser samme utviklingstrekk her som i Kina, statlig 
autoritært styre legger press på de kristne. 1. januar 
2018 ble den første religionsloven etter at Vietnam 
ble gjenforent under kommunistisk regjering i 1975, 
vedtatt. Myndighetene anser religion som et sosialt 
problem og en potensiell trussel mot nasjonal sikkerhet. 
Også her er byråkratiet omfattende. Det nye lovverket 
brukes av myndighetene for å sikre kontroll og stabilitet.

MYANMAR
Statlig autoritær kontroll blir kombinert med nasjon-
alisme i Myanmar. Landets første katolske kardinal, 
Charles Bo, forteller at «i løpet av tiår med væpnet 
konflikt har hæren brukt religion som et redskap for å 
undertrykke etniske grupper.» Over 100 000 av Karen-
folket, der majoriteten er kristne, bor i flyktningeleirer i 
Thailand. Tusener er drept, og mer enn 120 000 er fordre-
vet til delstaten Kachin, der majoriteten er kristne. Nylig 
erklærte UWSA, den største etniske militsen i Myanmar, 
støttet av Kina, at alle kirker bygd etter kommunistpar-
tiets fall i 1989, skal rives. Det er ikke tillatt å bygge nye 
kirker. Kirker, misjonærer, lærere og prester etterforskes, 
og de som blir tatt for å støtte misjons-aktiviteter, blir 
straffet. 

ØKENDE ULTRA-NASJONALISME – FØRER TIL AT 
KRISTNE BLIR SETT PÅ SOM «FREMMEDE» 

I et økende antall land utvikler nasjonalisme seg til å bli ultra-nasjonalisme. Her 
er ikke lovlydige minoritetsgrupper bare en trussel, men det anvendes aggres-

jon for å presse dem til å oppgi sin identitet eller forlate landet. Kristne 
kan bli angrepet av myndigheter og lokalsamfunn blant annet 

fordi de blir sett på som «vestlige» og «fremmede». I noen 
tilfeller er motstanden knyttet til kolonihistorien.

INDIA
Etter at Narendra 
Modi kom til makten i 
mai 2014 har presset mot kristne 
økt dramatisk. Lovverket utformes for å 
fremme en ultra-nasjonalistisk agenda. I India 
fremmer den BJP-ledende regjeringen i stadig større 
grad en ekstremt militant hinduistisk agenda. Det inklu-
derer at det å være en inder er å være hindu. Foreløpig 
har åtte av 29 delstater vedtatt anti-konverteringslover. 
Loven krever at alle som ønsker å bytte religion må gi 
en måneds varsel, og må gjennomgå intervju av lokale 
myndigheter. 

Kristne institusjoner som skoler, sykehus, barnehjem, 
hjelpeorganisasjoner og kirker, blir angrepet og truet 
med nedleggelse på grunn av nye eller reviderte lover.

Årlig registreres et økende antall voldsepisoder, ofte 
fordi politi og lokale tjenestemenn ser mellom fingrene 
med angrep på religiøse minoriteter, spesielt når en 
mobb er involvert. 

Radikale hinduer går til fysisk angrep på kirkeledere 
for å presse dem ut av landsbyen. Vi registrerer en 
utvikling der de ikke bare truer kirkeledere, men at de 
også truer og voldtar deres koner og barn. Dette reflek-
terer et globalt mønster som viser en økende grad av 
målrettede angrep på kvinner og barn, som en del av 
forfølgelsesdynamikken. 

Diskriminering basert på kastesystemet er også 

vanlig. Det påvirker kristne over hele India ettersom de 
fleste som konverterer, kommer fra lavere kaster eller er 
kasteløse (daliter). 

Militante hinduer ser på veksten blant kristne som 
en trussel mot nasjonen. De siste årene har over 12 500 
kristne og rundt 100 kirker blitt angrepet. Over 200 
mennesker er arrestert på grunn av sin tro, og mer enn 
ti er drept (mange hendelser blir ikke rapportert, så 
mørketallene er store). 

NEPAL OG BHUTAN 
I naboland som Nepal og Bhutan der majoriteten er 
henholdsvis hinduistisk og buddhistisk, brukes også 
nasjonal religiøs identitet av ledere til å fremme 
egen makt, spesielt på landsbygden. Dette får store 
konsekvenser for religiøse og etniske minoriteter.

TYRKIA
Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har i lengre 
tid fremmet ultra-nasjonalistiske standpunkter. 
Mens Andrew Brunson-saken skapte overskrifter, har 
Erdogans regjering anklaget flere tusen tyrkiske konver-
titter i landet for å være «evangelisk-sionistiske kristne», 
som prøver å undergrave tyrkisk nasjonal identitet. 
Nasjonalistiske elementer i det tyrkiske samfunnet har 
ført til at kristne, spesielt utenfor de historiske armen-
ske og greske kirkene, må være svært forsiktige.

TRENDER WORLD WATCH LIST 2019TRENDER WORLD WATCH LIST 2019
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NORD-AFRIKA OG DEN ARABISKE HALVØY
Siden 2018 har militante islamistiske grupper fått 
sterkere feste i Egypt, Somalia, Libya og Jemen på den 
arabiske halvøy. Der rekrutteres nye tilhengere og terri-
torier utvides. 

I Egypt, som har den største andelen kristne i 
Midtøsten, fortsetter IS å true med utslettelse av 
kristne. På Sinaihalvøyen terroriserer de lokalsamfunn 
ved å drepe respekterte personer som leger og veter-
inærer. Andre islamistiske grupper har bombet kirker, 
slik som bombeangrepet like før jul i 2017, og to angrep 
på busser fulle av pilgrimmer på samme vei i en peri-
ode på 18 måneder. Kristne trygler om beskyttelse men 
opplever seg overhørt av myndighetene, selv om noen 
av drapsmennene og angriperne blir dømt. 

I Somalia har over 200 medlemmer tilknyttet IS 
rekruttert krigere fra Irak og Syria, samt eks-krigere fra 
somaliske al-Shabaab. Gruppen kan operere i Somalia 
i mangel på et fungerende statsapparat: «Dette gir 
muligheter til å arbeide for å opprette en islamsk 
stat, eller i det minste å kjempe for sin ideologi uten 
hindringer», sier den katolske biskopen i Mogadishu. Av 
en befolkning på ti millioner, finnes bare noen få hundre 
kristne. Den sterke stammekulturen i landet fører til at 
muslimer som konverterer til kristendommen, står i stor 
fare for å bli oppdaget av familie eller lokalmiljø, og 
risikerer å bli drept. 

Som en ikkefungerende stat uten en samlende 
regjering, fortsetter Libya å være ekstremt farlig 
for migranter fra land sør for Sahara. Mange av 
disse er kristne og fanget der på grunn av strenge 
immigrasjonslover i Europa. De blir gjenstand for 
en lukrativ menneskehandel utført av kriminelle 
grupper. Troverdige kilder, som av sikkerhetshensyn 
ikke kan navngis, rapporterer at minst ti kristne er 
drept på grunn av sin tro. Dette har ikke fått medie-
dekning – i motsetningen til de 21 kopterne som ble 
halshugget på en libysk strand i 2015. 

Jemen med 29 millioner innbyggere ligger mellom 
Afrika, Midtøsten og Asia, og er den fattigste av de 
arabiske nasjonene. Landet styres av sharia. Krigen 
mellom Houthi-opprørerne, støttet av Iran, og 
myndighetenes styrker, støttet av en Saudi-ledet koal-
isjon, fører til at grupper som IS og Al-Qaida på Den 
arabiske halvøy har fått økt innflytelse. De fleste uten-
landske kristne har forlatt landet. Kirken i Jemen vokser 
langsomt og består av nasjonale kristne med muslimsk 
bakgrunn. Den har ikke bukket under som følge av 
krigen, men den tjener lokalsamfunnet til tross for stor 
risiko, midt under ekstreme forhold og hungersnød.

SØR FOR SAHARA
Afrika sør for Sahara står ovenfor store utfordringer. 
Svake regjeringer kjemper i økende grad mot fattigdom 

og radikal islamisme. Korrupsjon, arbeidsledighet og 
mangel på ledelse og stabilitet fører til forfølgelse 

av kristne. Statens ineffektivitet, tilknytning til 
etniske grupper, eller andre politiske grunner 
kan bidra til at den aktivt eller passivt tar del i 

forfølgelsen. Forfølgelsen kommer til uttrykk 
på ulike måter for kvinner og menn.  

Rundt 30 voldelige islamistiske 
grupper er aktive i regionen. 
Mange opererer på tvers av 
landegrensene. Den nigeri-

anske jihadistgruppen Boko 
Haram står bak ekstrem vold i 

Sahel-regionen og ved Tsjad-sjøen, 
og utfører angrep i fire land.

Kombinasjonen av radikal 
islam og regionale og lokale 
konflikter fører til at drapene 
på kristne vil fortsette i nord-

vestlige Kenya, Den sentralafri-
kanske republikk og de nordlige 

og sentrale områdene i Nigeria.

NIGERIA
Boko Haram fortsetter sine dødelig angrep mot alle 
som ikke støtter dem, også muslimer. Dette faktum står 
i kontrast til uttalelser fra den nigerianske hæren, som 
hevder at de har beseiret Boko Haram. Likevel er ikke 
forfølgelsen av kristne av samme intensitet fra islamis-
tiske grupper, som tidligere år. 

De 12 nordlige statene i Nigeria styres av Sharia. 

FRA MIDTØSTEN TIL AFRIKA
Den tredje trenden som gjenspeiles i årets World Watch List er økningen 
av radikal islamisme i land sør for Sahara. Den islamske stat (IS) 
og andre islamistiske militser preger ikke lenger nyhetsbildet fra 
Midtøsten. Deres tap av territorier har ført til at et stort antall av 
krigere har spredt seg til andre land, ikke bare i regionen, men også 
sør for Sahara. Deres radikale ideologi har inspirert og infiltrert flere 
utbruddsgrupper, som Islamic State West Africa Province (ISWAP), en 
dødbringende gruppe som har sitt utspring fra Boko Haram i Nigeria. Som 
en del av deres strategi tas kristne kvinner og jenter til fange. 

Kristne rapporterer at de ikke får tilgang til forsyninger 
og beskyttelse, noe som er deres lovfestede rett. Dette 
gjelder også mulighet til utdanning og jobber i det 
offentlige. 

I Nigerias midtbelte har et tiår med klimaendringer og 
ørkenutbredelse, kombinert med rask befolkningsvekst, 
ført til kamp om land og ressurser. Konflikten mellom 
fulaninomader og hovedsakelig kristne bønder, bidrar 
til at kristne fortsetter å oppleve det høyeste nivået 
av vold som er målt av World Watch Research. Dersom 
WWL hadde rangert landene utfra grad av vold alene, 
ville Nigeria toppet listen, sammen med Pakistan. Det 
registreres en økning i bruk av tyngre våpen og drap på 
hele familier i egne hjem. Kristne talspersoner hevder 
at disse angrepene er organisert og har karakter av 
etnisk og religiøs rensing. Det at staten underrapport-
erer antall ofre, bygger opp under slike meninger. I juni 
2018 ble rundt 230 mennesker drept, men regjeringens 
offisielle tall på 86 ble videreformidlet til BBC og andre 
nyhetsbyråer. Sistnevnte tall var med på å forme de 
internasjonale reaksjonene. 

I første kvartal av 2018 ble 1061 drap dokumentert 
i forbindelse med 106 angrep fra Fulani-gjetere på 
lokalsamfunn, i syv av delstatene. I tillegg ble 17 drept i 
angrep i Sør-Nigeria. Tall viser at fulanigjetere har drept 
flere kristne enn Boko Haram.   

En analytiker fra World Watch Researchs Afrika-team 
uttaler at islamske militser bruker konflikter mellom 
grupper med ulik identitet til å skape allianser for å 
styrke sin posisjon. 

UROVEKKENDE UTVIKLING
Av de 23 landene som faller utenfor topp 50, og har høyest grad av forfølgelse, ligger 18 av dem sør for 
Sahara: Komorene, Djibouti, Den demokratiske republikken Kongo, Kamerun, Tanzania, Niger, Tsjad, 
Burkina Faso, Uganda, Guinea, Sør-Sudan, Mosambik, Gambia, Elfenbenskysten, Burundi, Angola, Togo og 
Rwanda. Denne utviklingen har pågått de siste årene, uten at vesten har vært særlig oppmerksomme på 
hva som skjer.

I de 50 landene som er med på WWL 2019, erfarer minst 245 millioner kristne høy grad av forfølgelse. 
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DOMINERENDE DRIVKREFTER
Kommunistisk og post-kommunistisk undertryk-

kelse: Nord-Korea styres etter en antikristen ideologi, 
kommunisme/Juche-ideologien 

Diktatorisk paranoia: Siden 1948 har Nord-Korea 
blitt styrt av én enkelt familie, nå i tredje generasjon. 
Tilbedelsen av herskerne gir ikke plass til noen annen 
religion.

HVEM STÅR BAK?
Hovedkilden bak forfølgelsen i Nord-Korea er staten. 
I tre generasjoner har befolkningen blitt opplært til 
å ære den ledende Kim-familien. Ledernes paranoia 
har økt i takt med landets økende isolasjon, som er en 
konsekvens av de nylige utførte atomprøvesprengnin-
gene og rakettprøveskytningene, som igjen har ført til 
sanksjoner fra Vesten. Kristne blir sett på som fiendtlige 
elementer i samfunnet og må utryddes. Den vedvar-
ende indoktrineringen som gjennomsyrer hele landet 
gjør at også naboer og familiemedlemmer er årvåkne 
og rapporterer alt som kan oppfattes som mistenkelig 
til myndighetene. Barn er særlig sårbare for dette, og 
kan angi sine egne foreldre, overbevist om at de gjør det 
som er godt og rett. Mange våger derfor ikke å dele sin 
tro med barna sine.

FORFØLGELSENS ANSIKT
Kristne som blir avslørt deporteres til arbeidsleirer som 
politiske kriminelle eller drepes på stedet. Familiene 
deres vil også bli straffet. Dette gjelder både de som 
har røtter tilbake til de kristne kirkesamfunnene fra før 
Koreakrigen, og de som har funnet troen på andre måter 
senere, for eksempel under den store hungersnøden på 
1990-tallet, da titusener søkte hjelp i kinesiske menigh-
eter. Det blir advart offentlig mot kristne, og det er ikke 
rom for dem i samfunnet. Å samles til kristent fellesskap 
er bortimot umulig, og dersom de likevel våger, må det 
skje i ytterste hemmelighet. Kirkene som vises til turister 
i Pyongyang er en del av myndighetenes propaganda.

EKSEMPLER
Av sikkerhetshensyn kan ikke enkelthendelser 
publiseres, men det rapporteres om en rekke angrep 
og drap på kristne. Pastor Dong-Cheol Kim ble løslatt 
i juni 2018, sammen med to koreansk-amerikanske 
kristne forelesere ved Pyongyang University of Science 
and Technology (PUST). Dette skjedde før toppmøtet 
mellom USA og Nord – Korea. Pastor Kim hadde vært 
arrestert siden 2015, mens foreleserne Tony Kim og 
Hak-sangen Kim ble arrestert i 2017. Alle tre var ankla-
get for spionasje.

Leder: Kim Jong-un
Innbyggertall: 25,4 millioner
Kristne: 300.000
Hovedreligion: Ateisme / Juche
Myndigheter: Kommunistisk diktatur

 N R  1  –  N O R D - K O R E A

VOLD
World Watch Research  (WWR) har besluttet å ikke publisere detaljer om vold for dette landet.
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«Alle som blir kristne her, må gjøre opp status om de er 
klar til å dø for sin tro»

–  Kristen fra Nord-Korea

* Navn endret av sikkerhetshensyn 1514



 N R  2  –  A F G H A N I S T A N

DOMINERENDE DRIVKREFTER
Islamsk undertrykkelse: Den islamske republikk 

Afghanistan tillater ikke afghanske borgere å konvertere 
til kristendommen og anerkjenner heller ikke konvertit-
ter som sådan. Konvertering og frafall fra islam er ifølge 
sharia er en forbrytelse. Taliban har også økt kontrollen 
over deler av landet og har stadig økende innflytelse. 

Etnisk fiendskap: For afghanere er det viktig å bevare 
og beskytte familien og stammens ære. Dersom noen 
våger å åpne seg mot noe nytt og fremmed, vil dette 
føre til sterkt press for å få vedkommende tilbake til 
tradisjonelle normer. 

Organisert korrupsjon og kriminalitet: Opiumspro-
duksjonen har nådd rekordnivåer. Alle som står i veien for 
narkobaronene må betale for det. Dette gjelder ikke bare 
kristne, men de er i en ekstra sårbar posisjon, ettersom de 
ikke kan søke hjelp og støtte fra familie og stamme. 

HVEM STÅR BAK?
Afghanistan er ifølge grunnloven en islamsk stat. Alle 
andre religioner ansees som fremmede. Myndighetene er 
fiendtlig innstilt til alle former for kristen tro. Det samme 
gjelder etniske ledere, ledere av lokale moskéer og 
samfunnet ellers. Å konvertere blir sett på som et svik mot 
stammesamfunnet. I de fleste tilfeller anses dette som 
en krenkelse av familiens ære. Familiemedlemmer vil da 
gjøre alt for å bringe den konverterte tilbake til islam, eller 
på andre måter gjenopprette familiens ære. Alle islamske 
opprørsgrupper kjemper for religionens ære. Ethvert avvik 
fra den rette lære innebærer stor fare. 

FORFØLGELSENS ANSIKT
Alle afghanske kristne har muslimsk bakgrunn og har 
ingen mulighet til å leve ut sin tro åpenlyst. Svært ofte er 
det bare ett mulig utfall for kristne som avsløres og feng-
sles: de blir drept. Hverken radikale islamistiske grupper 
eller storfamilien viser nåde i disse tilfellene. Konvertitter 
anses å være psykisk syke hvis de forlater islam, og noen 
ender opp på psykiatriske sykehus og får hjemmene sine 
ødelagt. Familien, klanen eller stammen må redde sin 
«ære» ved å kvitte seg med den kristne.

EKSEMPLER
I løpet av rapporteringsperioden er det meldt om flere drap 
på konvertitter. Av sikkerhetsmessige grunner kan dette 
ikke publiseres. Ingen utenlandske kristne er rapportert 
drept i perioden. (Kristne hjelpearbeidere har tidligere vært 
målrettet drept, mai 2017). Alle typer kristen trosutøvelse 
medfører fare. Alle forandringer i troslivet blir lagt merke 
til og rapportert. Sterkt press fra lokalsamfunn og innfly-
telsen til Taliban og IS tvinger familier til å flytte. Hvis 
man blir tatt i å utforske andre trosretninger enn islam, 
og spesielt hvis man blir mistenkt for å ha konvertert, kan 
straffen være henrettelse. Konsekvensene bestemmes av 
familiesituasjonen. I arbeidslivet opplever kristne å få jobb 
så lenge de ansees som muslimer. Dersom det oppdages 
at de utforsker kristendommen, for eksempel ved søke på 
internett, tas det umiddelbare grep for å indoktrinere dem, 
helt til de, og deres fellesskap av troende, innretter seg. 
Dette kan bety tortur.    

 

Leder: President Ashraf Ghani
Innbyggertall: 34,3 millioner
Kristne: Noen tusen
Hovedreligion: Islam
Myndigheter: Islamsk republikk

VOLD
Av sikkerhetshensyn kan ingen detaljer om vold rettet mot kristne offentliggjøres.

Afghanistan
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«Vi hørte evangeliet på radio. Da datteren vår ble helbredet, 
kom vi til tro»

–  ektepar som lever som skjulte kristne
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DOMINERENDE DRIVKREFTER
Islamsk undertrykkelse: Somalia har en muslimsk 

majoritetsbefolkning og samfunnet forventer at alle 
somaliere skal være muslimer. Imamer i moskéer og 
koranskoler, så vel som lederne av den radikale islamis-
tiske gruppen al-Shabaab, sier offentlig at det ikke er 
rom for kristne i landet.

Etnisk fiendskap: Al-Shabaab støtter seg på en klan-
basert struktur for å innhente etterretning og rekruttere 
medlemmer. Om noen mistenkes for å ha konvertert, 
medfører dette trakassering, ydmykelse eller drap fra 
familie og klanledere. 

Organisert korrupsjon og kriminalitet: FN-rapporter 
indikerer tydelig at al-Shabaab finansieres ved ulovlig 
handel og innkreving av ulovlige skatter.  

HVEM STÅR BAK?
De to viktigste kildene til forfølgelse i Somalia er 
al-Shabaab og stammesystemet i landet. Samfunnets 
islamske klansystem har stor innvirkning på hvordan den 
føderale regjeringen er strukturert. Al-Shabaab benytter 
seg også av dette for å samle etterretning, rekruttere 
medlemmer og fremme sin ideologi. De tvinger sjeiker og 
imamer til å undervise jihad, under trussel om utstøtelse 

eller død. Dette blir forsterket av at det finnes nettverk av 
organisert kriminalitet som brukes til å finansiere radi-
kale grupper som al-Shabaab. Samfunnet forventer at 
alle somaliere skal være muslimer. Landets grunnlov sier 
at islam er statsreligion, og myndighetene forbyr enhver 
feiring av kristne høytider. Både kjernefamilien og den 
utvidede familie er også en kilde til forfølgelse.  

FORFØLGELSENS ANSIKT
Funnene i rapporten baserer seg kun på opplysninger 
om kristne med muslimsk bakgrunn. Disse er et viktig 
mål for al-Shabaab, og de har ofte blitt drept på stedet 
når de blir oppdaget.  Al-Shabaab forfekter wahhabis-
tisk lære og ønsker sharia som grunnlag for å regulere 
alle aspekter av livet i landet. De uttrykker stadig at 
kristne må utryddes. I tillegg opererer utenlandske 
jihadister i landet. Familie, storfamilie og samfunnet 
som helhet utgjør også en trussel for de kristne. Enhver 
konvertering anses som forræderi mot den somaliske 
familien og klanen. Dersom en somalier mistenkes for 
å være konvertitt, vil familiemedlemmer og klanledere 
trakassere, skremme og til og med drepe dem. Mye 
tyder på at situasjonen har blitt forverret de siste årene. 

 

 N R  3  –  S O M A L I A

Leder:  Mohamed Abdullahi Mohamed
Innbyggertall: 15,1 millioner
Kristne: Noen hundre
Hovedreligion: Islam
Myndigheter: Føderal Republikk

VOLD

Somalia
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«Det var en stor utfordring å lese Bibelen, for jeg var 
hele tiden omgitt av muslimer»

–  Jusuf* fra Somalia
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* Navn endret av sikkerhetshensyn 1918

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
50 72 0 0 43

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.



DOMINERENDE DRIVKREFTER?
Islamsk undertrykkelse: I kjølvannet av Gaddafis fall 

fikk en rekke radikale islamske grupper innflytelse og 
kontroll over samfunnet. I følge disse er det ikke rom for 
kristne. Dessverre gjelder dette samfunnet som helhet, 
og konvertitter og kristne flykninger og migranter er i 
stor fare.

Etnisk fiendskap: Samfunnet er svært konservativt 
og preget av stammekultur. Flyktninger og migranter 
fra land sør for Sahara opplever intens forfølgelse. 
Konvertering fra islam til kristen tro er ikke bare et svik 
mot islam, men også mot familie og stamme.  

Organisert korrupsjon og kriminalitet: Noen av de 
islamske militante gruppene samarbeider med, eller 
fungerer som organiserte kriminelle grupper, ved å 
engasjere seg i menneskehandel og andre kriminelle 
aktiviteter. Det rapporteres at kristne fra land sør for 
Sahara behandles spesielt dårlig.

HVEM STÅR BAK?
Militante islamistiske grupper og organisert kriminalitet 
er hoveddrivkreftene bak forfølgelsen av kristne i Libya. 
Den kristne minoriteten består for det meste av uten-
landske migrantarbeidere på leting etter arbeid eller på 
vei til Europa over Middelhavet. Kristne migranter fra 
Afrika sør for Sahara møter rasisme og intoleranse fra 

lokalbefolkningen. Etter Gaddafis fall i 2011 har ulike 
radikale islamistiske grupper vokst frem. Dette utgjør 
en økende trussel for kristne i landet. Konvertitter med 
muslimsk bakgrunn opplever press og forfølgelse også 
fra samfunnet og egen familie. Anarki og borgerkrig har 
forverret situasjonen for de kristne i landet. Organiserte 
kriminelle grupper har fått stort spillerom og menneske- 
smugling en stor del av virksomheten disse driver. I fravær 
av en samlende statsmakt kan militante islamistiske 
grupper angripe kristne uten frykt for å bli straffet.

FORFØLGELSENS ANSIKT
Libyske kristne med muslimsk bakgrunn møter høy grad 
av vold. De opplever stort press fra familie og storsam-
funn til å frasi seg troen. Innvandrere fra andre deler av 
det afrikanske kontinent er også mål for ulike islamis-
tiske grupper og organiserte kriminelle. Disse gjennom-
fører kidnappinger av kristne, det har også vært tilfeller 
av brutale drap. Kristne migranter fra land sør for Sahara 
opplever religiøst motivert trakassering, trusler og 
arrestasjoner fra radikale islamister. Offentlig bekjen-
nelse av tro kan føre til arrestasjoner og vold. Nivået av 
vold mot kristne er svært høyt. 

Ubekreftede rapporter hevder at rundt 200 kristne 
migranter fra Sub-Sahara har blitt drept av islamistiske 
menneskehandlere. 

 

Statsminister: Fayez Sarraj
Innbyggertall: 6,4 millioner
Kristne: 37.900
Hovedreligion: Islam
Myndigheter: Provisorisk regjering

 N R  4  –  L I B Y A

VOLD

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
10 30 4 2 1

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.
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«Det er ikke lett å leve som kristen i Libya. Nylig ble en av 
mine venner truet på livet»

–  Mann fra Libya
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Hvilken type forfølgelse dominerer?

Hva resulterer det i?

Hvem blir berørt?

«Når vi feirer påske er vi klar over at muligheten for at tilbe-
delsen kan bli avbrutt av en selvmordsbomber. Da tenker jeg: 
Blir den egentlig avbrutt, eller fortsetter den inn i evigheten?» 

–  Pakistansk mann

Poengsum 2018: 86

Hvem blir berørt?

Total poengsum:
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DOMINERENDE DRIVKREFTER
Islamsk undertrykkelse: Pakistan lider under en flora 

av radikale islamistiske grupper, og opplever en stadig 
sterkere islamisering av kulturen. Politikere, dommere 
og religiøse ledere som ønsker endringer i landets beryk-
tede blasfemilovgivning, blir åpenlyst truet av grupper 
som har et radikalt perspektiv basert på wahhabismen.

Organisert korrupsjon og kriminalitet: Korrupsjon 
gjennomsyrer alle nivåer av offentlig forvaltning, også 
hæren som har økonomiske investeringer på mange felt.

HVEM STÅR BAK?
Radikale islamistiske grupper i Pakistan lever ikke bare 
i bakgrunnen, men de har en tydelig rolle i offent-
ligheten, og øker sin innflytelse på grunn av støtte fra 
politiske partier, regjeringen og landets hær. Gjennom 
flere tiår har hærens politikk med å skille mellom gode 
og dårlige grupper av Taliban også i stor grad blitt fulgt 
av regjeringen. Om dette ikke endres, vil radikale isla-
mistiske grupper kunne fortsette driften av tusenvis av 
koranskoler uten kontroll over hva som undervises eller 
hvordan disse finansieres. På denne måten radikaliseres 
store grupper av Pakistans unge befolkning og det 
påvirker deres holdning til religiøse minoriteter, som gir 
seg utslag i forfølgelse. Konvertitter forfølgelse av disse, 

men deres største trussel kommer fra egen familie. Å 
konvertere fra islam ansees som et skamfullt svik mot 
både familie, venner og lokalsamfunn.

FORFØLGELSENS ANSIKT
Til tross for omfattende overvåkning har de historiske 

kirkene fremdeles en grad av frihet til å utøve sin tro, 
men de har regelmessig blitt utsatt for angrep, som 
bombeangrepet mot en kirke i Quetta 17. desember 
2017. Kirker med utadrettet arbeid og aktivt ungdom-
sarbeid møter sterkere forfølgelse fra samfunnet enn 
andre. Alle kristne lider under institusjonell diskrim-
inering, og yrker ansett som lave og nedverdigende 
forbeholdes offisielt kristne. Mange kristne er fattige, 
og flere er offer for tvangsarbeid  på grunn av gjeld. 
Kristne som tilhører middelklassen marginaliseres 
også. Landets kontroversielle blasfemilover rettes mot 
religiøse minoriteter, inkludert muslimske minoriteter, 
men rammer den kristne minoriteten spesielt hardt.

Landets blasfemilover fortsetter å kreve sine offer. På 
siste dag av rapporteringsperioden avsa høyesterett den 
modige beslutningen om å frikjenne Asia Bibi etter åtte 
år på dødscelle. 

Plassering 2018: nr 5
nr5

 

Leder: President Arif Alvi
Innbyggertall: 200,8 millioner
Kristne: 4 millioner
Hovedreligion: Islam
Myndigheter: Republikk

 N R  5  –  P A K I S T A N

Pakistan

VOLD

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
15 1533 110 168 169

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.
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«Jeg har bestemt meg for å stole på 
Herren – midt i all usikkerheten»

–  Seida* fra Sudan

Poengsum 2018: 87

DOMINERENDE DRIVKREFTER
Islamsk undertrykkelse: Historisk sett har islam dype røtter 

i det sudanesiske samfunn. Den rådende eliten har som mål 
å styrke det islamske regime. Å forlate islam er en kriminell 
handling, og blasfemilovene brukes for å rettsforfølge kristne. 
President al-Bashir har gjentatte ganger uttalt at Sudan skal 
være en islamsk stat, og det bør ikke være rom for andre reli-
gioner etter at Sør-Sudan erklærte uavhengighet.  

Diktatorisk paranoia: Siden al-Bashir kom til makten ved et 
kupp i 1989 har landet vært et autoritært regime. Regjeringen 
fører en målrettet politikk; én religion, én kultur og ett språk. 
Pressefrihet og ytringsfrihet er sterkt begrenset.

Organisert korrupsjon og kriminalitet: Myndighetene har 
bevæpnet lokale stamme-militser og anvender disse for å 
skape en islamsk stat på bekostning av andre religiøse grupper 
i landet. Militsene er anklaget for å begå alvorlige menneske- 
rettighetsbrudd. Ifølge Transparency International ligger 
Sudan på plass nummer 175 av 180 land, der 180 er det verste.  

HVEM STÅR BAK?
Forfølgelsen drives av regjeringen og radikale muslimer. 
Den er systematisk og minner om etnisk rensing som politisk 
mål. Under det autoritære styret til president al-Bashir 
og hans parti finnes det ingen rettssikkerhet i Sudan. 
Presse- og medielovene er restriktive, og ytringsfriheten 
er svært begrenset: «Trakasseringen av media økte i styrke 
i begynnelsen av 2018. Atten journalister, inkludert korre-
spondenter fra utenlandske medier, ble arrestert i januar 
mens de dekket opposisjonens protester. En uavhengig 
radiostasjon ble stengt, og to journalister ble utestengt fra 

å praktisere sitt yrke i ett år.»  Historisk sett har islam dype 
røtter i Sudans samfunn, og regjeringen har som mål at det 
kun skal være én religion, én kultur og ett språk i landet. 

FORFØLGELSENS ANSIKT
Rapporteringsperioden for WWL 2019 har vært vanske-
lig. Kristne har mistet kirker som i årevis har vært brukt 
til gudstjenester, og regjeringen har arrestert eller truet 
mange kristne ledere.

Det etnisk-kulturelle landskapet er komplisert: arabisk 
mot etnisk afrikansk, muslim mot kristen. Etter at Sør-Sudan 
erklærte sin uavhengighet i 2011, har tusenvis av kristne 
flyttet til Sør-Sudan. Men problemet er ikke løst. Spesielt er 
det utfordrende for det betydelige antallet kristne etniske 
afrikanere i landet. Kristne er redde for å snakke om tro med 
sudanske muslimer, da dette kan tolkes som en «handling 
som oppfordrer til frafall fra islam». Forfølgelsesnivået som 
konvertitter og etniske afrikanere står overfor er svært høyt: 
arrestasjoner, mange kirker har blitt revet og andre er på 
en offisiell liste over kirker som skal rives. Jevnlig angripes 
kristne i områder som Nuba-fjellene der det er en pågående 
konflikt mellom regjeringsstyrker og motstandsgrupper.

Av frykt for å bli oppdaget avstår konvertitter ofte fra å 
oppdra sine barn i kristen tro, fordi dette kan tiltrekke seg 
regjeringens og samfunnsledernes oppmerksomhet. Barn 
kan utilsiktet avsløre foreldrenes tro. Denne frykten gjør seg 
også gjeldende ved begravelser hvor avdøde kristne med 
muslimsk bakgrunn ofte begraves i henhold til islamske 
ritualer på muslimske gravplasser.

Plassering 2018: nr 4

 

nr6

 N R  6  –  S U D A N

Leder:  President Omar al-Bashir
Innbyggertall: 41,5 millioner
Kristne: 1,9 millioner
Hovedreligion: Islam
Myndigheter: Republikk

Sudan

DIKTATORISK
PARANOIA

ORGANISERT
KORRUPSJON OG 

KRIMINALITET

ISLAMSK
UNDERTRYKKELSE

VOLD

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
15 1533 110 168 169

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.
* Navn endret av sikkerhetshensyn

IKKE-KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

VOLDELIGE RELIGIØSE
GRUPPERINGER

OFFENTLIGE
TJENESTEMENN

ETNISKE
LEDERE

STORFAMILIE KRIMINELLE
NETTVERK

POLITISKE
PARTIER

INNBYGGERE
OG MOBB
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Hvem driver forfølgelsen?

Hvilken type forfølgelse dominerer?

Hva resulterer det i?

Hvem blir berørt?
«Lønnen jeg får er ikke nok – barna mine må jobbe også. 

Heldigvis er de flinke til det»
–  Helen*, mor, ektemannnen er i fengsel 

Poengsum 2018: 86Plassering 2018: nr 6

Hvem blir berørt?

Total poengsum:

86
14,7

14,9

15,8 16,0

15,2

9,4

DOMINERENDE DRIVKREFTER
Diktatorisk paranoia: President Afewerkis regime er 

totalitært. Regimet har arrestert, trakassert og drept 
kristne fordi de anses å være vestlige agenter, og 
dermed en trussel mot staten og myndighetene. 

 Konfesjonell (kirkelige) proteksjonisme: Den 
eritreisk-ortodokse kirke ser på andre typer kristendom 
som farlige nykommere, spesielt pinsekarismatiske 
grupperinger.

Islamsk undertrykkelse: Kristne, spesielt konvertitter, 
er ekstra utsatt i regioner med muslimsk flertall. 

Organisert korrupsjon og kriminalitet: Eritrea er et 
av de mest korrupte landene i verden. Ofte er hæren 
involvert.

HVEM STÅR BAK?
Siden 1993 har landets regime under ledelse av presi-
dent Afewerki gjort alt for å opprettholde makten, og 
reagert hardt mot enhver motstand. Eritreiske muslimer 
viser en tendens til radikalisme, delvis grunnet fremvek-
sten av militant islam i regionen. Dette betyr at kristne 

som bor i områder dominert av muslimer, er ekstra 
sårbare, spesielt konvertitter med muslimsk bakgrunn. 
Den eritreisk-ortodokse kirken (EOC) har en lang 
historisk tilstedeværelse i landet og setter i noen tilfeller 
press på kristne med en annen bakgrunn.

FORFØLGELSENS ANSIKT
Kristne blir tvunget til militærtjeneste. Spesielt prot-
estantiske kristne opplever store utfordringer med å 
få tilgang til ressurser i lokalsamfunnet, særlig sosiale 
tjenester fra staten. Kristne fra ikke-tradisjonelle 
sammenhenger står overfor den hardeste forfølgelsen 
både fra myndighetene og fra EOC. Både konvertitter 
med muslimsk bakgrunn og de som konverterer fra en 
ortodoks bakgrunn til et annet kirkesamfunn, møter 
hard motstand fra familier og lokalsamfunn. Regimets 
sikkerhetsstyrker har gjennomført mange rassiaer og 
arrestert hundrevis av kristne. Dette ekstreme presset 
og volden, støttet av staten, tvinger noen kristne til å 
flykte fra landet.

 
Leder: President Isaias Afewerki
Innbyggertall: 5,2 millioner
Kristne: 2,4 millioner
Hovedreligion: Islam/kristendom (ortodoks)
Myndigheter: Ettparti-stat

nr7

 N R  7  –  E R I T R E A

Eritrea

ISLAMSK
UNDERTRYKKELSE

ISLAMSK
UNDERTRYKKELSE

KONFESJONELL
PROTEKSJONISME

KONFESJONELL
PROTEKSJONISME

DIKTATORISK
PARANOIA

DIKTATORISK
PARANOIA

ORGANISERT
KORRUPSJON OG 

KRIMINALITET

ORGANISERT
KORRUPSJON OG 

KRIMINALITET

VOLD

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
0 380 740 9 20

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.

* Navn endret av sikkerhetshensyn

KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

INNBYGGERE
OG MOBB

OFFENTLIGE
TJENESTEMENN

IKKE-KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

MULTILATERALE
ORGANISASJONER

POLITISKE
PARTIER

STORFAMILIE

2726



Hvem driver forfølgelsen?

Hvilken type forfølgelse dominerer?

Hva resulterer det i?

Hvem blir berørt?

«Angrepene førte kirken sammen. Den ble til støtte og hjelp for 
andre og har fått større betydning i lokalsamfunnet.»

–  leder i internasjonal hjelpeorganisasjon 

Poengsum 2018: 85Plassering 2018: nr 9

Hvem blir berørt?

Total poengsum:

86
16,6

16,3

16,4
16,7

16,7

3,1

DOMINERENDE DRIVKREFTER
Islamsk undertrykkelse: Islam er statsreligion og sharia 

er kilden til lovgivning. Islam er eneste religion som 
lovlig kan drive misjon, og det er forbudt for muslimer 
å konvertere til en annen religion.

Etnisk fiendskap: Det jemenittiske samfunnet har en 
sterk stammekultur, og stammenes eldste håndhever 
ofte loven i henhold til islamske tradisjoner, uavhengig 
av hva den nasjonale grunnloven eller regjeringen sier.

Organisert korrupsjon og kriminalitet: Korrupsjon har 
lenge vært utbredt blant myndighetene. Myndighetene 
har sterke bånd til ulike klaner, og disse blir tydelig 
favorisert.

HVEM STÅR BAK?
Innflytelsen fra militante islamistiske grupper har 
vokst betydelig i løpet av borgerkrigen, og disse er 
en av hovedårsakene til forfølgelse av kristne. Den 
saudi-ledede militære intervensjonen har skapt et 
maktvakuum som har gjort det mulig for grupper som 
Islamsk Stat (IS) og grupper tilknyttet al-Qaida å øke 
sin innflytelse. Dette har ført til drap og bortføringer av 

både jemenittiske kristne med muslimsk bakgrunn og 
utlendinger. Offentlige tjenestemenn opprettholder et 
strengt islamistisk system der alle statsborgere anses 
som muslimer. Kristne konvertitter opplever forfølgelse 
fra deres utvidede familie, men også fra stammeledere 
og lokale imamer, dersom deres nye tro blir oppdaget.

FORFØLGELSENS ANSIKT
Kristne med muslimsk bakgrunn utgjør hoveddelen av 
den jemenittiske kirken. De må å leve ut sin tro i skjul. 
De forfølges av myndighetene og risikerer fengsling og 
avhør. Samtidig truer familie og radikale islamske grup-
per konvertitter på livet dersom de ikke vender tilbake 
til islam. Kvinner forbys å gifte seg utenfor sin egen 
stamme, dette gjelder spesielt om ektefellen er kristen. 
Konsekvensene er utstøtelse eller å bli drept. Alle lider 
som følge av den generelle humanitære krisen i landet, 
men jemenittiske kristne er ekstra sårbare siden nød- 
hjelp normalt distribueres gjennom islamske organisas-
joner og lokale moskeer. Disse diskriminerer alle som 
ikke anses å være fromme muslimer.

 
Leder: Abd-Rabuh Mansur Hadi
Innbyggertall: 28,9 millioner
Kristne: Noen få tusen
Hovedreligion: Islam
Myndigheter: Republikk
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Jemen

Vold

VOLD

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
0 27 5 2 2

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.

ETNISK
FIENDSKAP

ORGANISERT
KORRUPSJON OG 

KRIMINALITET

ISLAMSK
UNDERTRYKKELSE

IKKE-KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

VOLDELIGE RELIGIØSE
GRUPPERINGER

OFFENTLIGE
TJENESTEMENN

ETNISKE
LEDERE

STORFAMILIE PARAMILITÆRE
GRUPPER

POLITISKE
PARTIER

INNBYGGERE
OG MOBB
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Hvilken type forfølgelse dominerer?

Hva resulterer det i?

Hvem blir berørt?

Hvem blir berørt?

Total poengsum:

85
14,0

14,3

14,3 15,8

16,5

10,4

«Jer så takknemlig for alle som husket 
på meg de årene jeg var fenglset» 

–  Maryam fra Iran

Poengsum 2018: 85Plassering 2018: nr 10

DOMINERENDE DRIVKREFTER
Islamsk undertrykkelse: Sjia-islam er den offisielle 

statsreligionen, og alle lover må være i tråd med den 
offisielle tolkningen av sharia. 

 Diktatorisk paranoia: Det islamske regimet gjør alt for 
å beskytte sin maktposisjon og den islamske revolusjon-
ens verdier. Kristendommen anses som vestlig innfly-
telse og en konstant trussel mot identiteten til den 
iranske republikken. 

HVEM STÅR BAK?
Regimet forsøker aktivt å utvide sjia-islams innflytelse. 
Regjeringen ser på kristne og andre minoriteter som en 
alvorlig trussel. Selv om noen konvertitter rapporter 
om press fra familie og lokalsamfunn, er det iranske 
samfunnet mindre radikalt enn landets myndigheter. 
Innflytelsen fra moderat sufi-islam, stolthet over persisk 

kultur og landets historie fra før-islams utbredelse, ses 
på som forklaringer til dette.

FORFØLGELSENS ANSIKT
Konvertitter fra islam til kristendom må tåle den største 
delen av forfølgelsen, særlig fra myndighetene og i 
mindre grad fra familie og samfunn. Myndighetene ser 
på dem som et forsøk fra vestlige land på å undergrave 
islam og det iranske regimet. Ledere av grupper med 
kristne konvertitter har blitt arrestert, rettsforfulgt og 
dømt til lange fengselsstraffer for «forbrytelser mot den 
nasjonale sikkerhet». De historiske armenske og assyr-
iske kirkene er anerkjent og beskyttet av staten, men de 
behandles som andreklasses borgere og nektes kontakt 
med kristne med persisk og muslimsk bakgrunn.

 

Leder: Ayatollah Ali Khamenei
Innbyggertall: 82 millioner
Kristne: Estimert 800.000
Hovedreligion: Islam
Myndigheter: Islamsk republikk

 N R  9  –  I R A N

nr9

Iran

VOLD

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
0 104 82 20 41

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.

DIKTATORISK
PARANOIA

ISLAMSK
UNDERTRYKKELSE

IKKE-KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

OFFENTLIGE
TJENESTEMENN

ETNISKE
LEDERE

STORFAMILIE PARAMILITÆRE
GRUPPER

POLITISKE
PARTIER

INNBYGGERE
OG MOBB

Hvem driver forfølgelsen?
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Hvem driver forfølgelsen?

Hvilken type forfølgelse dominerer?

Hva resulterer det i?

Hvem blir berørt?

Hvem blir berørt?

Total poengsum:

83
12,9

13,0

13,5 14,8

13,2

15,2

«Ikke være redd når forfølgelsen rammer deg – det er en 
del av det kristne livet» 

–  Sofia* fra India

nr10
Poengsum 2018: 81Plassering 2018: nr 11

DOMINERENDE DRIVKREFTER?
Religiøs nasjonalisme: Hinduistiske grupper opptrer 

med en stadig større grad av selvsikkerhet og aggressivi-
tet. De hevder at India tilhører hinduismen, og krever at 
andre religioner drives ut av landet. Den radikale hindu-
ismen er høylytt, tilstede over alt, og voldelig. Andre 
former for religiøs nasjonalisme i India finner vi hos radi-
kale buddhister i Ladakh, neo-buddhisme i Maharashtra 
og Uttar Pradesh, og radikale sikher i Punjab.

HVEM STÅR BAK?
Den økte innflytelsen fra intolerante radikale hinduer 
skaper store problemer for landets kristne. Volden 
har økt markant blant lokale radikale grupperinger 
som Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Shiv Sena 
og Vishva Hindu Parishad (VHP). Det er også rapport-
ert om hinduprester som oppvigler mobber av sinte 

landsbybeboere til angrep mot kristne. Dette skjer uten 
at disse blir hindret av lokale myndigheter. Lokale- og 
nasjonale myndigheter er ofte dominert av hindupartiet 
BJP. Dette betyr i praksis at radikale hinduer kan under-
trykke kristne uten fare for straff. 

FORFØLGELSENS ANSIKT
Alle kristne grupperinger i India er mål for forfølgelse, 
da radikale hinduer anser dem som fremmedelement 
i nasjonen. De ønsker å rense landet for islam og kris-
tendom og skyr ikke vold for å oppnå dette. Konvertitter 
med hindubakgrunn bærer den tyngste byrden av 
forfølgelsen, og er konstant under press for å vende 
tilbake til hinduismen, spesielt gjennom egne kampan-
jer kjent som Ghar Wapsi - «hjemkomst». Fysiske angrep 
er vanlig, og drap forekommer.

 

Leder: President Ram Nath Kovind
Innbyggertall: 1,35 milliarder
Kristne: 65 millioner
Hovedreligion: 
Myndigheter: 

 N R  1 0  –  I N D I A

India

VOLD

Kristne drept Kristne angrepet Kristne arrestert Kirker angrepet Angrep på hus og butikker eid av kristne
10 12512 207 98 26

Tabellen er basert på rapporterte tilfeller. Mange hendelser rapporteres ikke, tallene må derfor forstås som minimumsverdier.

(HINDUISME)

RELIGIØS
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OFFENTLIGE
TJENESTEMENN
OFFENTLIGE
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INNBYGGERE
OG MOBB

INNBYGGERE
OG MOBB

ETNISKE
LEDERE

ETNISKE
LEDERE

STORFAMILIESTORFAMILIE

IKKE-KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE
IKKE-KRISTNE

RELIGIØSE LEDERE

POLITISKE
PARTIER

POLITISKE
PARTIER

KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

KRISTNE
RELIGIØSE LEDERE

PARAMILITÆRE
GRUPPER

PARAMILITÆRE
GRUPPER
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ORGANISASJONER
MULTILATERALE
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VOLDELIGE RELIGIØSE
GRUPPERINGER

VOLDELIGE RELIGIØSE
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DRIVKREFTENE BAK FORFØLGELSE

Drivkreftene bak forfølgelse er ofte sammensatte. Når de finnes sammen, er som regel den ene 
primær og den andre sekundær, og i ett land kan en finne ulike drivkrefter på forskjellige steder. 
Det kan være sentrale myndigheter som står bak forfølgelsen, men det kan også være lokalsam-
funn, klan og stamme, lokale, nasjonale og internasjonale religiøse grupper eller familie og slekt. 

ISLAMSK EKSTREMISME
– se artikkel om trender. Myndigheter og religiøst leder-
skap prøver å bringe alt under «Islams hus» gjennom 
press på ulike livsområder, også gjennom vold. Flertallet 
av land på WWL 2018 er islamske stater eller land med 
stor muslimsk majoritet. Av de ti på toppen av listen, er 
syv i denne kategorien. Radikale islamske grupper står 
også bak mye av forfølgelsen i andre land.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RELIGIØS NASJONALISME 
– se artikkel om trender. Dette dreier seg først og fremst 
om hinduistisk og buddhistisk nasjonalisme. Denne 
drivkraften er blitt sterkere de senere årene. En grunn-
holdning her er: Én nasjon, ett språk, én religion. Dette 
går sterkt utover kristne og andre minoriteter, som 
kan sees på som landssvikere og bekjempes med ulike 
midler.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ETNISK FIENDSKAP
I mange land har klan og stamme en større betydning 
enn sentrale myndigheter. Dette er tilfelle i for eksem-
pel Afghanistan og Somalia. Når noen bryter med stam-
mens tradisjonelle kultur og religion og blir kristne, 
kan det oppleves som en trussel mot samfunnet. Det 
handler om hele slektens skam og ære. Derfor blir ofte 
familiene til kristne konvertitter de verste forfølgerne, 

med æresdrap som en mulig konsekvens. Er det en hel 
familie som forlater samfunnets tradisjonelle tro, kan 
hele familien bli forfulgt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KIRKELIG PROTEKSJONISME
Nasjonale majoritetskirker kan være forfølgere av evan-
geliske kirker. Ortodokse kirker som har nær forbindelse 
til de politiske myndighetene, ønsker å beholde sitt 
nasjonale hegemoni, og ser på seg selv som nasjonens 
beskyttere av den sanne kristne tro. Det er ikke uvan-
lig at nasjonale majoritetskirker samarbeider med eller 
støttes av myndighetene i diskrimineringen og forføl-
gelsen av andre kristne. Et eksempel er Russland som 
har vedtatt lover som truer trosfriheten. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(POST-)KOMMUNISTISK UNDERTRYKKELSE
I de gjenværende kommunistiske landene (Nord-Korea, 
Kina, Vietnam, Laos og Cuba) varierer graden av forføl-
gelse, fra moderat til total (Nord-Korea). Tendensen er 
at ortodoks kommunistisk ideologi, på tross av en mer 
liberal markedsøkonomi, er på vei tilbake. Selv om 
kommunistisk ideologi ser på all religion som «opium for 
folket», samarbeider myndighetene ikke sjelden med de 
tradisjonelle religionene i forfølgelsen av kristne.
I de post-kommunistiske landene i Sentral-Asia, der den 
etniske majoriteten er muslimsk, bruker myndighetene 

fortsatt metoder fra kommunisttiden i overvåking, 
kontroll og innskrenkning av trosfriheten. Kristne med 
bakgrunn i majoritetsbefolkningen opplever ofte en 
dobbelt form for forfølgelse, både fra den muslimske 
befolkningen og fra myndighetene. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIKTATORISK PARANOIA

Land som utmerker seg her er Nord-Korea, Eritrea, 
flere land i Sentral-Asia, Maldivene, Brunei og Sudan.  
Myndighetene har noen ganger en klar religiøs 
eller politisk agenda. Det som karakteriserer denne 
drivkraften, er behovet for å holde på makten og 
kontrollere, undertrykke eller fjerne alt som utfordrer 
den. Kristne og det kristne budskapet blir sett på som 
en trussel. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEKULÆR INTOLERANSE
Denne drivkraften kommer fra myndighetene og radi-
kale sekulære medier og institusjoner. Den kan primært 
være ment å hindre radikale religiøse grupper, men kan 
i sin konsekvens også ramme religionsutøvelse i videre 
forstand. Utdanningsinstitusjoner, for eksempel i utvikl-
ingsland, som mottar støtte fra sekulære institusjoner, 
opplever i økende grad at de presses til å undervise med 
basis i en sekulær tenkning fremfor en kristen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORGANISERT KORRUPSJON OG KRIMINALITET 
I Latin-Amerika er organisert kriminalitet i form av 
narkotikaproduksjon og smugling en stor utfordring. 
Geriljagrupper har ofte hovedinntektskilden sin fra 
dette. Når kirken og de kristne forkynner om rett og 
rettferdighet, mot vold og kriminalitet, oppfattes det 
som en trussel mot korrupsjon og kriminalitet. Mange 
pastorer og deres familier blir truet, kidnappet og drept 
i land som Colombia og Mexico.

PRIVATLIV

FAMILIELIV

LOKALSAMFUNN

NASJONALT

KIRKELIV

GRAD AV VOLD

I WORLD WATCH LIST-UNDERSØKELSEN MÅLES 
GRAD AV PRESS PÅ FEM ULIKE LIVSOMRÅDER:

I TILLEGG MÅLES:

3534



Lukk opp din munn for den som 
ikke selv kan tale, før saken for 

dem som nær bukker under. Lukk 
opp din munn og døm rettferdig, la 

hjelpeløse og fattige få sin rett!
ORDSPRÅKENE

Tangen 11, 4608 Kristiansand. Tlf: 38 11 14 00  www.opendoors.no
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