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INDLÆG til udenrigsministeren 

 

Samråd om forfulgte kristne i Kirkeudvalget den 10. marts 2021 

 

Jeg vil gerne takke udvalget for at indkalde til dette samråd.   

Tak også for spørgsmålene, som jeg vil forsøge at besvare 

samlet i det følgende. 

*** 

Retten til religions- og trosfrihed er en vigtig del af vores men-

neskerettighedsarbejde.  

Forfulgte kristne har sammen med ikke-troende en særstilling. 

Desværre ikke uden grund. For som Open Doors World Watch 

List peger på, så er der en stigende udfordring omkring disse 

grupper.  

Rapporter fra PEW Research og det amerikanske udenrigsmi-

nisteriums landerapporter giver os et rimeligt præcist billede 

af, hvor og hvordan denne diskrimination finder sted. 

*** 

Forfølgelse af kristne indskriver sig desværre i en generel ne-

gativ udvikling i religions- og trosfriheden i mange lande. 
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Det er der forskellige grunde til:  

Vi ser religiøs undertrykkelse i en række lande i Østasien med 

en ateistisk-inspireret statsfilosofi.  

I en række andre asiatiske lande udgår diskriminationen fra en 

religiøst inspireret nationalisme.  

Det samme sker i mange lande i Mellemøsten og Nordafrika, 

hvor minoriteter ofte udsættes for både social chikane og dis-

krimination ifølge lovgivning.  

En vigtigt pointe her er dog, at det i flere tilfælde er muslimske 

minoriteter - shia, sunni og Ahmadier - der rammes hårdest. 

Men også bahaier, hinduister og buddhister. 

*** 

Vi ønsker at hjælpe forfulgte kristne og ateister.  

Derfor må vi se på de generelle vilkår for religions- og trosfri-

hed. Og på de generelle vilkår for borgernes rettigheder.  

Arbejdssporet, der handler om mobilisering af det internatio-

nale samfund, er særlig vigtigt. Her kan vi fremvise gode re-

sultater. 

*** 

Lad mig pege på nogle af de ting, vi konkret gør: 



 

 

Vi viderefører indsatsen for religions- og trosfrihed. Vi har 

også fastholdt forfulgte kristne som et fokusområde. Vi har 

derudover et særligt fokus på ateister og andre ikke-troende. 

Det er en gruppe, der navnlig har det svært i mange muslimske 

lande, hvor frafald og blasfemi er strafbart, i flere tilfælde 

endda med dødsstraf. 

Regeringen har også fastholdt finansieringen frem til 2022 af 

puljen til religions- og trosfrihedsprojekter. Den har vi nu lagt 

ud til Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) som 

puljeforvalter. 

Vi har i bilaterale dialoger med regeringer i Mellemøsten og 

Nordafrika taget spørgsmålet om religions- og trosfrihed op, 

herunder for de kristne minoriteter. For eksempel rejste jeg 

spørgsmålet om religiøse minoriteter, herunder for de kristne, 

over for min egyptiske kollega, da jeg var i Kairo i efteråret.  

Vi har foreslået FN’s specialrapportør for religions- og trosfri-

hed, Ahmed Shaheed, at han som opfølgning på sine rapporter 

om antisemitisme sidste år - og antimuslimsk diskrimination i 

år - også udarbejder en rapport om forfulgte kristne, så vi kan 

få en temadrøftelse af det i FN’s Menneskerettighedsråd.  

Vi har i forbindelse med den universelle periodiske bedøm-

melse i FN (UPR) givet anbefalinger om religions- og trosfri-

hed til adskillige lande, hvor kristne diskrimineres. 



 

 

Vi har i den Internationale Kontaktgruppe for religions- og 

trosfrihed (ICG-FoRB) brugt World Watch List, når vi ville 

gøre opmærksom på problemer med diskrimination af kristne. 

Vi yder bidrag til en lang række trosbaserede hjælpeorganisati-

oner, som er aktive i områder og hjælper forfulgte minoriteter, 

herunder også kristne.  

F.eks. var Mission Øst blandt nogle af de første, der gik ind 

med hjælp til bl.a. de yazidier og kristne, som blev forfulgt af 

ISIL. Folkekirkens Nødhjælp har støttet de overvejende 

kristne karenere, der også er flygtet fra Myanmar og nu sidder 

i lejre i Thailand.  

Endelig er der også tiltag, som måske går under radaren: F.eks. 

har vi med stabiliseringsindsatsen i Irak med bl.a. minerydning 

i de tidligere ISIL-besatte områder, medvirket til, at bl.a. for-

drevne kristne kan vende tilbage til deres byer, huse og kirker. 

*** 

Lad mig slutte af med en mere generel betragtning.  

Der er kommet mere fokus på forfulgte kristne i de senere år. 

Det skyldes ikke kun, at problemet er blevet værre. For det er 

det. Men det skyldes også, at vi har fået hul på en problemstil-

ling, som vi tidligere ikke har viet nok opmærksomhed. 



 

 

Tak skal I have. 


