
Russland
 139 mill. innbyggere.
 Føderasjon (46 provinser, 21 republikker, 

16 andre enheter).
 Russisk-ortodokse 15-20%, andre kristne 

2%, muslimer 10-15%. Resten: Mest ikke-
religiøse, samt grupper av nær sagt alle 
religiøse retninger.
 Forverret trosfrihetssituasjon de siste 

årene, med økt intoleranse overfor religi-
øse grupper som anses «fremmede» for 
russisk kultur. Kamp mot «ekstremisme» 
rammer fredelige troende. Vanskelig å 
registrere trossamfunn. I Dagestan er 
utviklingen spesielt bekymringsfull.

Hviterussland
 9,6 mill. innbyggere.
 «Republikk» med diktatorisk styre.
 Østlig-ortodokse 80%, romersk-katol-

ske, protestanter, jøder, muslimer og 
andre 20%.
 Streng religionslov. Religiøs aktivitet 

må ha statlig godkjenning, noe det er 
svært vanskelig å få. Arrestasjoner, over-
våking, høye bøter for «illegal» religiøs 
virksomhet. Forverring seneste år.

Aserbajdsjan
 8,4 mill. innbyggere.
Republikk.
 Muslimer 93,4%, russisk-ortodokse 2,5%, 

armensk-ortodokse 2,3%, øvrige 1,8%.
 Streng religionslov som stadig stram-

mes inn. Vanskelig å registrere trossam-
funn, politiraid mot kirker, arrestasjoner 
og diskriminering av troende.

Tyrkia
 78,8 mill. innbyggere.
 Parlamentarisk, demokratisk republikk.
 Muslimer 99% (flest sunni), kristne 

0,2%, grupper av jøder og andre.
 Protestantiske kristne sliter med stat-

lig registrering, bygging av kirker og 
møter ofte lokal motstand. Episoder av 
angrep på kristne. Streng statlig kontroll 
og overvåking av all religiøs aktivitet, 
også muslimsk.

Egypt
 82 mill. innbyggere.
 Republikk.
 Muslimer (flest sunni) 90%, koptisk-

ortodokse kristne 9%, andre kristne, 
jøder, bahaier m.m. 1%.
 Sterk islamistisk bevegelse har fått fri-

ere spillerom siden Mubaraks avgang. 
Stadige anslag mot kristne. Kopterne 
diskrimineres i arbeidsliv/dagligliv. Spe-
sielt vanskelig for konvertitter fra islam.

Irak
30,4 mill. innbyggere.
Parlamentarisk, demokratisk republikk.
Muslimer 97% (shia ca 63%, sunni ca 

34%), kristne og andre 2-3%.
Borgerkrigslignende tilstand mellom 

shia- og sunni-fraksjoner i noen områ-
der. Stadige angrep mot kristne, særlig 
kidnappinger. Mange flykter; antallet 
kristne halvert siden 2003.

Tadsjikistan
 7,6 mill. innbyggere.
 Sunni-muslimer 85%, shia-muslimer 

5%, andre (bl.a. grupper av kristne) 10%.
 Republikk.
 Tradisjonelt relativt stor grad av trosfri-

het, men en klar negativ utvikling, med 
stadig strengere religionslovgivning og 
statlig kontroll. Mange søker til under-
grunnsmenigheter fremfor de registrerte 
(og overvåkede) menighetene.

Andre områder
… der religions- og trosfriheten er under 
sterkt press:
Bangladesh, Bhutan, Cuba, Den ara-
biske halvøy, Eritrea, Indonesia, 
Kasakhstan, Laos, Maldivene, Nepal, 
Nigeria, Nord-Afrika, Somalia, Sri 
Lanka, Sudan, Usbekistan.

Turkmenistan
 5 mill. innbyggere.
 Republikk/autoritært presidentstyre.
 Muslimer 89%, østlig-ortodokse 

kristne 9%, andre/ukjent (bl.a. pro-
testanter) 2%.
 All religiøs virksomhet, også den 

muslimske majoriteten, holdes i 
strenge tøyler. De protestantiske 
kristne må virke i skjul.
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i verden

Iran
77,9 mill. innbyggere.
Teokratisk republikk.
Shia-muslimer 89%, sunni-muslimer 

9%, zoroastere, kristne, bahaier m.fl. 2%.
Sharia-lovene forbyr konvertering fra 

islam; kan gi dødsstraff, selv om det er 
lenge siden det er brukt av myndighetene. 
Myndighetene ignorerer overgrep mot 
kristne på lokalt plan. Konvertitter risike-
rer å bli drept. Bahaiene forfølges kraftig.

Afghanistan
 29,8 mill. innbyggere.
 Islamsk republikk.
 Sunni-muslimer 80%, shia-muslimer 

19%, andre (bl.a. kristne) 1%.
 Har slått hardt ned på kristne menighe-

ter over hele landet det siste året. Kon-
vertitter fra islam risikerer dødsstraff. 
Generelt dårlig sikkerhetssituasjon.

Burma
 52 mill. innbyggere.
 Militærstyre; gradvis overgang til par-

lamentarisk styre.
 Buddhister 89%, kristne (baptister og 

romersk-katolske) 4%, muslimer 4%.
 Militærjuntaen har styrt landet med 

jernhånd. Verdens største andel barne-
soldater. Etniske og religiøse minorite-
ter undertrykkes kraftig. Håp om 
bedring etter valget, men lite merkbart 
for minoritetene så langt. 1-2 millioner 
internflyktninger.

Nord-Korea
 24,5 mill. innbyggere.
Kommunistisk republikk; de facto diktatur.
 Trad. har buddhisme og konfusia-

nisme stått sterkt, samt grupper av 
kristne og tilhengere av chondogyo 
(gammel koreansk tro).
 Organisert religiøs aktivitet nærmest 

ikke-eksisterende. Utenom to-tre stats-
kontrollerte kirker i hovedstaden er det 
umulig å drive kristen virksomhet. 
Kristne og andre religiøse stemples per 
definisjon som «fiender av staten» og 
sendes ofte i fangeleirer.

Kina
 1,33 milliarder innbyggere.
 Kommunistisk republikk.
 Offisielt ateistisk stat, men taoisme og 

buddhisme er svært utbredt. Kristne 
3-4%, muslimer 1-2%.
 Forholdene varierer kraftig, graden av 

trosfrihet er ofte prisgitt lokale myndig-
heter. Noen steder er friheten stor, andre 
steder utsettes særlig husmenighetene 
for arrestasjoner og politiforfølgelse.

Pakistan
 187,3 mill. innbyggere.
 Islamsk, føderal republikk.
 Muslimer 95% (sunni 75%, shia 20%), 

kristne og andre 5%.
 Blasfemilover som åpner for døds-

straff. Både kristne og muslimer ram-
mes. Økende islamistiske angrep på 
religiøse minoriteter og politikere som 
vil avskaffe blasfemilovene. Stadige rap-
porter om angrep på kristne.

India
 1,18 milliarder innbyggere.
 Føderal republikk.
 Hinduer 80%, muslimer 13%, kristne 

2,3%, sikher 1,9%.
 Kristne og muslimske minoriteter 

utsettes for angrep og diskriminering av 
hindunasjonalister i flere områder. Flere 
delstater har innført antikonverterings-
lover. Dalitene (hvorav mange kristne) 
undertrykkes kraftig.

Vietnam
 90,5 mill. innbyggere.
 Kommunistisk republikk.
 Buddhister 9%, romersk-katolske 7%, 

trad. og muslimer 2-3%, protestanter 
0,5%, ingen religion 80%.
 Etter noen år med bedring er situasjo-

nen forverret igjen, særlig for de kristne 
«montagnardene» i det sentrale høylan-
det. For øvrig arrestasjoner av rettig-
hetsforkjempere og kirkeledere, angrep 
på kirker og voldelig behandling av 
menighetsmedlemmer.

Hovedkilder: Om innbyggertall, styresett og religion: CIA World Factbook. Om trosfrihet: Norsk Misjon i Øst, Forum 18, Compass Direct, Human Rights Watch m.fl.


