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Forfølgelse af kristne
Globale tendenser

United States Commission on International Religious Freedom
Countries of particular concern / Special watch list countries

Open Doors – WWL 2023 Hvad er forfølgelse?
Forfølgelse af kristne er voldelige 
og retslige overgreb mod kristne, 
kristne grupper og menigheder 
pga. deres kristne overbevisning 
og praksis. Vold skal forstås som 
bl.a. fysisk overlast, manglende 
statslig beskyttelse, tyveri af jord 
og ejendom. Retslig skal forstås 
som forskelsbehandling i 
lovgivning i form af love om 
blasfemi og apostasi.

Professor Peter Lodberg, 
Aarhus Universitet

Hvor mange kristne forfølges?

Tænketanken for forfulgte kristne:
Tæt ved 320 millioner kristne risikerer social diskrimination

Open Doors:
Over 360 millioner kristne forfølges på verdensplan

Hvad driver religiøs forfølgelse?
Kommunisme Kommunistisk og postkommunistisk undertrykkelse
Sekularisme Sekulær intolerance 
Politisk autoritet Diktatorisk paranoia 
Kapitalisme Organiseret korruption og kriminalitet

Etnicitet Etnisk-religiøs fjendtlighed, klan-undertrykkelse

Islam Islamisk undertrykkelse
Kristendom Protektionisme ift. en trosretning
Buddhisme Nationalkonservatisme
Hinduisme Nationalkonservatisme
Jødedom Nationalkonservatisme

Kilde: Open Doors
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Asien Sri Lanka
(religiøs nationalisme)

• Terrorangrebet påskemorgen sætter kristne 
under pres fra en ny front (militante 
islamister)

• Historisk set er det mest nationalistiske 
Sinhala-buddhister, der har udsat de kristne 
mindretal for vold og forfølgelse.

• Magthaverne udnytter coronapandemien 
til at tage øget kontrol over religiøse 
mindretal:
– Øget overvågning
– Øget misinformation og ‘hate speech’ på 

sociale medier
– Tvungen kremering

Indien
(etnisk-religiøs nationalisme)

• Religiøs-nationalistisk stat med et negativt syn på 
den ikke-hinduiske del af befolkningen
– Kristendom og islam står i modsætning til 

samfundet værdier
– Økonomiske begrænsninger

• Dalitter udsat for diskrimination og forfølgelse
• Særligt kvinderne står i en sårbar situation:

– Seksuelle overgreb
– Arrangerede ægteskaber
– Fysiske begrænsninger

• Massedrab på muslimske befolkningsgrupper 

Early Warning Project: Potentielle massedrab 
Simon-Skjodt Center

Definition på massedrab:
• Mere end 1000 civile fra en specifik befolkningsgruppe er dræbt inden for det seneste år 
• Resultat af bevidst handling udført af en væbnet gruppe inden for et specifikt land
• Civile ofre i en krig mellem to stater regnes ikke med
• Et massedrab betragtes som ophørt, når færre end 100 er dræbt over en periode på hinanden tre 

følgende år

Sammenligning
Risiko for ”massedrab”
1. Pakistan
2. Yemen
3. Burma/Myanmar
4. Tchad
5. Etiopien
6. Nigeria
7. Afghanistan
8. Indien 
9. Somalia
10. Sudan

World Watch List
1. Nordkorea
2. Somalia
3. Yemen
4. Eritrea
5. Libyen 
6. Nigeria
7. Pakistan
8. Iran 
9. Afghanistan
10. Sudan

Igangværende massedrab
1. Burma/Myanmar
2. Den centralafrikanske 

republik
3. Congo
4. Etiopien
5. Indien
6. Irak
7. Nigeria
8. Nord Korea
9. Pakistan
10. Filippinerne 
11. Somalia
12. Sydsudan
13. Syrien

Rusland
(diktatorisk paranoia, nationalisme)

• Jehovas Vidner, muslimer og evangeliske kristne 
er under pres (anti-terrorlove)

• Regimet i Rusland er nationalistisk og har en tæt 
relation til den russisk-ortodokse kirke

• Allerede ved krigens begyndelse skrev 300 
præster fra den russisk ortodokse kirke har 
skrevet under på en protest

• Den 12. marts 2022 udsendte generalsekretæren 
for Evangelisk Alliance i Rusland, Vitaly Vlasenko, 
et åbent brev til »kristne brødre og søstre rundt 
om i verden«. 

• Da jerntæppet faldt valfartede protestantiske 
bevægelser, særligt fra USA, til Rusland. Og de 
medbragte ikke blot tilbud om bibelundervisning, 
men også tilbud om udlandsrejser og 
engelskundervisning. 

7 8

9 10

11 12



08-03-2023

3

Kina
(post-kommunisme)

• Forfølgelsen af kristne og andre religiøse 
minoriteter er tilbage på samme høje niveau som 
under kulturrevolutionen, omend forfølgelsen i dag 
tager andre former

• Teknoautoritært landskab (digital forfølgelse)
• Magthaverne udnyttede coronapandemien til at 

tage øget kontrol over religiøse mindretal:
– Forsamlingsforbud, fysisk og på nettet
– Sociale medier anvendes til at indsamle 

informationer om befolkningen
– Internetpolitiet overvåger, at ingen udfører 

illegale religiøse aktiviteter, og styret griber 
resolut ind, hvis nogen handler imod dets 
interesser

– Kristne taler i dag om ”virtuel forfølgelse”

Mellemøsten

Kirken forsvinder
• Fra 20% til 4% 

på 100 år

Syrien
(islamisk undertrykkelse)

For de kristne i Mellemøsten stikker problemerne 
særligt dybt. De har i århundreder været udsat for 
juridisk og administrativ forskelsbehandling og sociale 
overgreb, der hindrer dem i at deltage fuldt og 
effektivt i kulturelle, politiske og arbejdsmæssige 
fællesskaber i samfundslivet på lige fod med andre. Jany Haddad

Kristus er verdens håb

Mellemøsten
Engelsk rapport i 2019:
• Mere og mere hadsk tale mod kristne i statslige 

medier og af religiøse ledere, specielt i lande som 
Iran og Saudi-Arabien, har kompromitteret kristnes 
sikkerhed og skabt social intolerance

• I 2017 blev i alt 99 kristne egyptere dræbt af 
ekstremistiske grupper. 47 af dem blev dræbt 
palmesøndag i Tanta og Alexandria. Kristne 
egyptere blev gentagne gange angrebet af 
ekstremistiske grupper i 2017 og 2018

• Niveauet og naturen af forfølgelse er tæt på at 
opfylde den internationale definition på folkedrab, 
når det gælder den, der bruges af FN

• En FN-rapport fra 2022 konkluderer, at ISIS begik 
krigsforbrydelser med kristne i Irak

Mellemøsten

Bernard Lewis (2002): Der er et stort 
behov for værdimæssig fornyelse i 
Mellemøsten. Det går ikke går an at satse 
alene på militær, økonomisk og politisk 
udvikling. Uden en dybtgående kulturel 
forandring, som skaber grundlæggende 
værdimæssig fornyelse, vil de muslimske 
samfund ikke forandre sig – og dermed vil 
den århundrede lange diskrimination og 
forfølgelse af de kristne fortsætte med at 
eksistere. 
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Mellemøsten

”Kristendom er at vidne”

Avak Asadourian, Biskop for 
Den Armenske Ortodokse 
Kirke i Irak (2014)

Afrika

Mange rapporter 
om voksende 
forfølgelse og uro

Nigeria
(etno-religiøs undertrykkelse)

• Sociale og politiske problemer skabt grobund 
for øget vold mod kristne og andre religiøse 
minoriteter. 

• Volden mod de kristne motiveres religiøst af 
islamistiske grupper, som forsøger at udnytte 
den politiske ustabilitet til at rekruttere 
medlemmer 

• En britisk rapport advarede for eksempel i 
sommeren 2020 om et muligt folkedrab

Hvad er folkedrab?
FN’s folkedrabskonvention (1948)

Den simple definition: ”At nægte en 
gruppe retten til at eksistere på samme 
måde, som drab er at nægte et individ 
retten til at leve”. 

Det er nemmere at bevise ”forbrydelser 
mod menneskeheden” end ”folkedrab –
juridisk set.

Juridisk dømte:

 Holocaust
 Rwanda
 Screbenica
 Cambodja
 Yazidierne (ISIL/Daesh)

Europa

Religionsfrihed under 
pres. Den region, 
hvor der er indført 
flest statslige 
begrænsninger på 
religiøse aktiviteter i 
det offentlige rum. 
Fortsat i front, når det 
gælder religionsfrihed

Religionsfrihed i dansk 
udviklingspolitik

• Tros- og religionsfrihed er 
inkluderet i udviklingsstrategien, 
men ikke fulgt op med megen 
konkret handling

• Dette står i modsætning til 
arbejdet med øvrige politiske 
frihedsrettigheder, der blev 
integreret i dansk udviklingsbistand 
for over 30 år siden

• Tros- og religionsfrihed er 
koncentreret i trosbaserede 
organisationer med et lille budget
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FNs Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder (1948), art. 18

”Enhver har ret til tanke-, 
samvittigheds- og 
religionsfrihed: denne ret 
omfatter friheden til at 
skifte religion eller tro og 
frihed til enten alene eller i 
fællesskab med andre, 
offentligt eller privat, at give 
udtryk for sin religion eller 
tro gennem undervisning, 
udøvelse, gudsdyrkelse og 
overholdelse af religiøse 
forskrifter”. 

Minimumsstandard for tros- og 
religionsfrihed i praksis (TFFK)

Stater skal sikre borgernes frihed til 
1) antagelse eller skifte af tro eller religion 
2) kommunikation af tro og religion, inklusive 

oplæring og uddannelse 
3) andre typer manifestation af tro eller religion, 

inklusive mødesteder og organisationer 
4) forhindring af diskrimination på grundlag af tro 

og religion 
5) beskyttelse fra vold på grund af tro og religion
6) Retten til frit at diskutere og kritisere religion

Seks faldgruber
Judd Birdsall, Cambridge Institute on Religion & International Studies 

Faldgrube 1: Problemet med forfølgelse ignoreres
Faldgrube 2: Problemet overdrives
Faldgrube 3: Ukritisk partiskhed

Faldgrube 4: Forfølgelse af ikke-kristne bagatelliseres
Faldgrube 5: Overtagelse af forfølgernes retorik
Faldgrube 6: Beskrive enhver krænkelse af egen religiøs 
frihed som forfølgelse
Faldgrube 7: Anvende fremmedgørende sprog

Evangeliet til verden

"I skal forkynde 
evangeliet. For det 
kristne budskab 
bringer forsoning i sig 
selv." 

Kjell Magne Bondevik, tidligere 
norsk statsminister og nuværende 
leder af ”Oslosenteret for fred og 

menneskerettigheter”

Kilder

• World Evangelical Alliance
• Tænketanken for forfulgte kristne 

Tffk.dk
• Møder i Religious Liberty Partnership

https://rlpartnership.org/
• Internationale rapporter
• Møder med repræsentanter fra den forfulgte kirke
• Samtaler med ressourcepersoner
• Konferencer, bl.a. på Christiansborg
• Open Doors
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