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Til menighetene 
 

- en oppfordring fra Mellomkirkelig råd, samlet til møte i Oslo 10. mars 2017 

 
 
Støtt kristne som utsettes for vold og diskriminering! 
 
Mange av våre kristne trossøsken utsettes for vold og diskriminering. Trosfriheten er en av de 
menneskerettighetene som er under sterkest press i dagens verden. I flere land, også i vår del av 
verden, ser vi en økende tendens til at religion misbrukes for politiske formål, og religiøs, etnisk 
og nasjonal identitet knyttes sammen slik at minoritetsgrupper skvises. Dette rammer i dag også 
kristne, særlig i enkelte land med muslimsk majoritetsbefolkning, men også i land hvor 
hinduisme, buddhisme, jødedom og ateisme er dominerende. Også kristne trakasserer hverandre – 
og andre. Og der hvor kristne minoriteter diskrimineres og utsettes for overgrep, rammer dette 
som regel også andre religiøse minoriteter. 
 
Det er grunnleggende i vår kristne tro at alle mennesker er like mye verd, og at vi støtter alle som 
er i nød, uavhengig av hva de tror på og hvilken gruppe de tilhører. Vi skal arbeide for at alle 
mennesker får sine grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt, inkludert trosfriheten. 
 
Samtidig har vi som kristne et særlig ansvar når våre trossøsken lider. Vi er lemmer på samme 
Kristi legeme, og når ett lem lider, lider hele kirken. Derfor skal Den norske kirke støtte kristne 
som lider, uansett hvor i verden de er. 
 
Våre kristne søstre og brødre som opplever urett og vold, i Midtøsten og andre deler av verden, 
minner oss ofte om at martyriet er en del av de kristnes kår i verden. Kristne blir drept for sin tros 
skyld, de blir utsatt for vold og overgrep eller får sine gudshus ødelagt. Andre former for overgrep 
oppleves gjennom systematisk diskriminering gjennom lovverk eller på ulike samfunnsarenaer, 
for symbolsk diskriminering knyttet til religiøse tradisjoner, helligsteder og –tider. Jesus forteller 
sine disipler at de skal være forberedt på dette. Vi ber alltid i Den norske kirkes gudstjenester for 
de som er forfulgt for sin tros skyld. 
 
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke oppfordrer menighetene og enkeltpersoner i Den norske 
kirke til å støtte kristne trossøsken som diskrimineres og forfølges. Dette kan gjøres ved å: 
 
 Be for kristne som diskrimineres og forfølges, under hver gudstjeneste. 
 Holde fast ved at alle mennesker er like mye verd, og at alle har lik rett til trosfrihet og 

trosutøvelse. Dette gjelder i konfliktområder, men også i Norge.  
 Sende solidaritetshilsen og kondolanser til menigheter som opplever terror og overgrep. 
 Støtte lokale kirkers arbeid, skoler og helseinstitusjoner. Dette gjøres best gjennom å 

støtte Kirkens Nødhjelp og SMM-organisasjonenes samarbeid med disse kirkene. 
 Støtte organisasjoner som arbeider for trosfrihet. 
 Lytte til hva utsatte kristne selv ber oss bidra med for å støtte dem. 
 Skaffe kunnskap fra troverdige kilder og ta til motmæle mot usaklig bruk av religion for 

politiske formål. Delta i offentlig debatt om trosfrihet og forfulgte kristne. 
 Arrangere temamøter o.l. i menigheter og lokalsamfunnet. Informere om Den norske 

kirkes og kristne organisasjoners engasjement for sårbare kristne rundt om i verden. 
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 Støtte en raus asylpolitikk, hvor Norge gir tilflukt til mennesker som forfølges på grunn av 
sin tro og overbevisning, eller som har skiftet tro og risikerer forfølgelse om de returneres 
til sine opprinnelsesland.  
 

Vår forbønn og solidaritet betyr mye for kristne som rammes av urett, og sammen med dem skal 
vi frimodig fastholde håpet som oppstandelsen gir oss om at freden og rettferdigheten vil bryte 
fram! 
 
 
Mellomkirkelig råd 
Oslo, 10. mars 2017 
 

 

Bakgrunn om diskriminering av sårbare kristne 
Mange betaler en høy pris for sin tros skyld. Det koster å forkynne et budskap om 
menneskeverd, likeverd og nestekjærlighet i autoritære samfunn, og det er krever mot å 
fastholde alles rett til tros- og livssynsfrihet når religion og makt kobles sammen for å 
utestenge religiøse minoriteter fra fellesskapet. 
 
Våre kristne søstre og brødre som opplever urett og vold, i Midtøsten og andre deler av 
verden, minner oss ofte om at martyriet er en del av de kristnes kår i verden. Jesus forteller 
sine disipler at de skal være forberedt på dette. I gudstjenestens forbønn for «Den verdensvide 
kirke og kirken i vårt eget land», ber vi i Den norske kirke hver søndag for «mennesker som 
blir forfulgt på grunn av sin tro».  
 
De som lever i samfunn med maktmisbruk, konflikter og urett betaler den høyeste prisen. 
Retten til tros- og livssynsfrihet er under sterkt press i store deler av verden – også i Europa. 
Det krever noe av oss i det norske samfunn å tviholde på alles rett til å utøve sin religion – 
privat og offentlig. Vår forbønn for og støtte til kristne som diskrimineres og forfølges hører 
hjemme i en større kamp for alles rett til å tro og tenke fritt. 
 
Virkeligheten 

Når vi ønsker å støtte kristne som utsettes for diskriminering og urett, er det første vi må gjøre 
å skaffe oss kunnskap om virkeligheten. Media formidler historier om vold og overgrep mot 
kristne. Vi hører ofte om enkeltskjebner og mennesker som lider fordi de har konvertert til 
kristen tro. De fleste av slike medieoppslag i Norge handler om kristne som lever i land hvor 
majoritetsreligionen er islam. Det generaliseres og fortegnes og kan gis inntrykk av at 
muslimer generelt er en trussel for kristne. 
 
Virkeligheten er mye mer sammensatt. Kristne diskrimineres også i land hvor hinduisme, 
buddhisme, jødedom eller ateisme dominerer. Kristne trakasserer også hverandre. Alle de 
store religionene har opp igjennom historien blitt brukt for å diskriminere og forfølge dem 
som har trodd og tenkt annerledes. Men selv om også kirkene selv har bidratt til overgrep, er 
selve det kristne budskapet provoserende fordi det utfordrer maktmisbruk og urett. I land med 
autoritære styresett og grov urettferdighet, vil kirken ofte representere en opposisjonell røst 
som de mektige vil stilne. Dette har vi sett gang på gang opp igjennom historien, og også i 
dag. Den som forkynner sannheten for overgripere, står i fare for å bli tiet i hjel – bokstavelig 
talt.  
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Trosfriheten gjelder også retten til å fortelle om og praktisere sin tro – også offentlig. Ofte er 
det i forbindelse med evangelisering og konvertering at troende utsettes for overgrep. Men vi 
må fastholde at misjon er legitimt så lenge det skjer på en etisk ansvarlig måte og i respekt for 
andres tro, og at ethvert menneske har rett til å skifte tro.  
 
Der hvor kristne diskrimineres, rammer dette som oftest også andre grupper. Hvorfor er det 
slik? Kristne diskrimineres ikke alltid på grunn av sin personlige tro, men fordi de tilhører en 
religiøs minoritet i samfunnet. Vi ser nå en økende tendens i store deler av verden til at 
religion, etnisitet og nasjonalisme knyttes sterkere sammen. Toleransen overfor dem som er 
annerledes enn majoriteten, svekkes. Religion brukes, av både politikere og religiøse ledere, 
til å ivareta majoritetsbefolkningens posisjoner og privilegier. De religiøse minoritetene blir 
sett på som noen som «egentlig» ikke hører hjemme i samfunnet, og man begynner å skille 
mellom «oss» og «de andre» som skvises ut, og i verste fall utsettes for grove overgrep og 
drap.  
 
Dette skjer med yazidier hos IS i Syria og Irak, kristne i India, muslimer i Myanmar og 
hinduer i Pakistan, for å nevne noen eksempler. Religiøs ekstremisme finnes over hele verden, 
også blant muslimer, hinduer, buddhister og kristne.  
 
Kristne er utsatte 
De kristne er ekstra usatt mange steder fordi de forbindes med vestlig aggresjon og 
maktmisbruk, noe som har forverret seg etter «det kristne Vestens» kamp mot islamsk terror. 
Vestlige kristne som oppriktig ønsker å hjelpe sine trossøsken, bl.a. gjennom evangeliserings-
kampanjer og økonomisk støtte, kan gjøre vondt verre fordi de bidrar til å knytte de lokale 
kristne til utlendinger og «fremmede» og ikke til sine egne landsmenn. Dette har i stor grad 
skjedd for eksempel i Irak. Det er derfor veldig viktig at misjon fra utenlandske aktører drives 
på en ansvarlig måte som ikke setter de lokale kristne i fare. 
 
Kristne kan også være sårbare fordi de tilhører en ressurssterk gruppe, slik de tradisjonelt har 
gjort i Midtøsten. Kristne der har ofte høyere utdanning og større mulighet for å emigrere til 
Vesten enn muslimer, noe som forårsaker spenninger. Andre steder, som i India og Pakistan, 
er de kristne blant de fattigste; mange er daliter (kasteløse). Daliter utsettes for grove brudd på 
sine menneskerettigheter, uavhengig av hvilken tro de har. Men dersom de i tillegg tilhører en 
minoritetsreligion, slik som kristendom og islam, blir diskrimineringen forsterket. Kristne 
kvinner er ekstra sårbare fordi de lider under generell kvinneundertrykkelse i tillegg til at de 
diskrimineres på grunn av sin religion. Vi ser klare sammenhenger mellom religiøs voldelig 
ekstremisme og overgrep mot kvinner. 
 
Ulike former for diskriminering 
Vi kan skille mellom tre ulike former for diskriminering: 
 

1. Vold og grove overgrep mot mennesker og ødeleggelse av gudshus. 
2. Systematisk diskriminering i lovverk, utdanning, yrkesliv og kultur. 
3. Symbolsk diskriminering, for eksempel forbud mot skikker, klesplagg, manglende 

respekt for helligdommer, helligdager og liknende 
 
Media fokuserer på den første formen, og det bidrar til at det blir vanskelig å forstå hvorfor 
diskrimineringen skjer. Vil man hjelpe forfulgte kristne, må man ta fatt på de grunnleggende 
årsakene til at de forfølges. 
 
Mange steder er problemet ikke at minoriteter ikke har samme juridiske rettigheter som andre, 
men at diskriminerende lovbrudd ikke blir anmeldt eller etterforsket. I praksis kan man derfor 
trakassere og utøve vold mot mennesker som tilhører en minoritetsgruppe, uten å bli straffet 
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for det. Dette vil også ofte gjelde kvinner som i realiteten har svak rettsbeskyttelse i mange 
land. 
 
Ofte er det slik at det som begynner med forsiktig forskjellsbehandling og diskriminering av 
en religiøs minoritet, slik som forbud mot symboler og skikker, kan lede til grovere 
diskriminering med lovforbud, for så å ende i fysisk vold. Et faresignal er når vi begynner å 
snakke om «oss» og «dem» og gradvis skyver dem som tror og tenker annerledes enn 
majoriteten, ut av fellesskapet. Diskrimineringen av jødene i mellomkrigstiden endte i 
holocaust. Også i dag ser vi i Europa skremmende tendenser til antisemittisme og 
diskriminering av andre religiøse minoriteter.   
 
Akutt hjelp 
Mennesker som befinner seg i akutt nød og krig, har rett til å søke asyl og få beskyttelse. De 
aller fleste fordrevne søker tilflukt i sitt eget land og i nabolandene, og svært få av dem finner 
veien til Europa og Norge. Norge, som er av de land i verden som er best rustet til å ta imot 
flere flyktninger, tar nå mål av seg til å ha Europas strengeste asylpolitikk. Å etterlyse større 
engasjement for mennesker som utsettes for vold på grunn av sin tro, og samtidig strenge 
grensen når folk som flykter for sitt liv, banker på vår dør, henger dårlig sammen. Den 
barmhjertige samaritan er en grunnfortelling i vår kultur. Den spør om hvem som er vår neste 
og svaret er at det er alle – også den fremmede. 
 
Langsiktig støtte 
Mange er, med rette, dypt bekymret for at Midtøsten nå tømmes for kristne. Hvordan kan vi 
hjelpe dem til å bli? Den beste beskyttelse de kristne kan få, er at de betraktes som en naturlig 
del av lokalsamfunnet, at de hører hjemme i Midtøsten. Vi må støtte alle krefter som arbeider 
for at samfunnet skal være åpent for ulike religioner og kulturer, og for at alle borgere gis de 
de samme rettigheter. Vi må bidra til å styrke arbeidet for alle menneskers likeverd og øke 
respekten for menneskerettighetene for alle innbyggere. Dette er ikke fort gjort, og det hjelper 
lite bare å rope høyt i norsk offentlighet; dette krever langsiktig arbeid.  
 
Gjennom to tusen år har kirkene i Midtøsten bidratt til lokalsamfunnet gjennom diakonalt 
arbeid og skoler. Noe av de viktigste vi kan gjøre for å støtte de kristne i Midtøsten, er å bidra 
økonomisk til deres skoler og helseinstitusjoner og medvirke til at lokalmenighetene kan 
fortsette å forkynne evangeliet og vise nestekjærlighet gjennom diakonalt arbeid. De beste 
beskyttere for de kristne er ofte deres naboer med annen tro i lokalsamfunnet. Når kirkene 
viser i ord og handling at de hører hjemme i lokalsamfunnene og ønsker å være aktive og 
støttende samfunnsborgere, sikres deres fremtid som likeverdige borgere. 
 
Med god grunn fokuseres det i dag mye på de kristnes situasjon i Midøsten, med det må ikke 
få oss til å lukke øynene for at kristne lider mange flere steder. Det er ikke bare ekstreme 
grupper med islamsk bakgrunn som truer kristne, men dette skjer som nevnt i mange ulike 
tradisjoner. En særlig utfordring er å påpeke manglende respekt for trosfriheten og andre 
menneskerettigheter i land hvor Norge har omfattende næringslivsinteresser, slik som for 
eksempel i India og Kina.  
 
Kirken bryr seg 
Mellomkirkelig råds utgangspunkt er å lytte til de rådene vi får fra kristne i utsatte områder. 
De ber oss om å støtte lokale kirkers arbeid, religionsdialog og menneskerettighetsarbeid. De 
ber om en rausere norsk flyktningpolitikk, og ikke minst ber de om vår forbønn og solidaritet. 
De advarer mot enkle generaliseringer, populisme og ubetenksom støtte som kan skade dem 
vi vil hjelpe. De ber oss være med og skape reell forbedring på grasrota.  
 



 
5 

Den norske kirke er gjennom Mellomkirkelig råd i jevnlig kontakt med kristne i mange 
konfliktområder. Bare siden nyttår har vi besøkt kirker i Pakistan, Nigeria, Nepal og 
Palestina, og vi har hatt besøk av kristne fra India i Norge. Gjennom Det lutherske 
verdensforbund og Kirkenes verdensråd deltar vi i flere konkrete prosjekter som støtter utsatte 
kristne og andre religiøse minoriteter, særlig i Midtøsten. Vi har en nær relasjon til den 
lutherske kirken i Jordan og Det hellige land og støtter deres menighetsarbeid. Gjennom Det 
lutherske verdensforbund er vi med på å støtte det kristne Augusta Victoria-sykehuset i 
Jerusalem, og vi er engasjert i religionsdialog og husbygging som skal sikre at det kristne 
nærværet i Det hellige land vedvarer. 
 
Kirkens Nødhjelp er Den norske kirkes nødhjelps- og utviklingsorganisasjon som samarbeider 
med lokale kirker og internasjonale økumeniske organisasjoner. Kirkelige aktører er blant de 
største i arbeidet med flyktninger i Midtøsten og ellers i verden. Stefanusalliansen arbeider 
spesielt med trosfrihet, og flere av de andre misjonsorganisasjonene knyttet til Den norske 
kirke, har også prosjekter som støtter sårbare kristne.  
 
Mellomkirkelig råd er med i Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet og Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunn. Samtidig har vi nær dialog med Islamsk Råd Norge, 
Buddhistforbundet og Det Mosaiske Trossamfunn. Sammen med Islamsk Råd har vi laget en 
fellesuttalelse om retten til å konvertere og en annen om religiøs ekstremisme. Disse har fått 
stor internasjonal oppmerksomhet.  
 
 
Kontakt Mellomkirkelig råd, Kirkens Nødhjelp, Stefanusalliansen eller andre 
misjonsorganisasjoner for å få mer konkret informasjon. 

 
 
 
 
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 
 
10. mars 2017 
 
 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/smm/filer-2016/felleserklaering_konvertering-2007.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/tema---mkr/dialog/fellesuttalelse_ekstremisme_mkr_irn_2011.pdf
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