
Egypt og Syria må respektere trosfriheten og beskytte sivile

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vedtok følgende uttalelse på sitt rådsmøte 
23. november 2011:

Mellomkirkelig råd følger med stor interesse de sosiale og politiske 
endringsprosessene i Midtøsten, men vi er svært bekymret over eskaleringen av 
volden i spesielt Syria og Egypt. Vi er generelt også bekymret for sosiale og politiske 
menneskerettighetsbrudd i regionen, som bl.a. resulterer i at stadig flere kristne 
emigrerer. Det er med dyp sorg vi mottar meldinger om at kristne og andre religiøse 
minoriteter trakasseres og forfølges på grunn av sin tro. Mellomkirkelig råd 
fordømmer på det sterkeste drap og overgrep mot sivile demonstranter som begås av 
myndighetene i Egypt og Syria.

Mellomkirkelig råd oppfordrer norske myndigheter til å øke sitt press på Syria for 
at myndighetene skal avstå fra vold, og at den lovfestede religionsfriheten kan gjelde 
alle grupper. Vi utfordrer også våre myndigheter til å aktivt å bruke sine kanaler for 
styrke demokratiarbeidet i Egypt, slik at religionsfrihet innfris for alle religiøse 
minoriteter, og at dette får betydning i egypteres hverdagsliv. Mellomkirkelig råd ber 
norske myndigheter om å øke presset på egyptiske myndigheter for å stille lovbrytere 
og overgripere fra de siste tiders opptøyer og religiøse trakassering til ansvar og 
straffeforfølge dem. 

En del bispedømmer og flere menigheter i Den norske kirke har gode 
vennskapsrelasjoner med menigheter og bispedømmer i ulike land i Midtøsten, også i 
Egypt og Syria. MKR er glade for dette engasjementet, for forbønn, omtanke og 
konkret solidaritet for brødre og søstre i Midtøsten.

Mellomkirkelig råd oppfordrer alle menighetene i Norge til å fortsette å be for en 
fredelig utvikling i regionen, for reell trosfrihet og ikke-diskriminering for minoriteter 
og for gode relasjoner mellom muslimer, jøder og kristne. Vi oppfordrer til et 
forsterket økumenisk engasjement i Norge for forfulgte kristne og for alle andre som 
lider under manglende respekt for trosfriheten. Vi ønsker at Norges Kristne Råd og 
frivillige kristne organisasjoner som arbeider i regionen, blir viktige arenaer for et 
økumenisk samarbeid om denne saken.

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd vil sende en delegasjon til flere land i 
Midtøsten i mars 2012. Gjennom samtaler med kristne, muslimske og jødiske ledere, 
forskere, politikere, organisasjoner, og i nært samarbeid med Kirkenes Verdensråd, 
Middle East Council of Churches og andre partnere i regionen, vil vi danne oss et 
bilde av hvordan vi best mulig kan støtte opp om demokrati og religionsfrihet. Denne 
reisen er en oppfølging av Kirkemøtesaken fra 2008 om kristne i Midtøsten. Den er 
både et solidaritetsutrykk overfor trossøsken som lever under svært krevende forhold, 
men også et ledd i Mellomkirkelig råds arbeid for menneskerettigheter, fred og 
religionsdialog.
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