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Strategi for Tænketanken for Forfulgte 
Kristne 
 
Mission 

At samle mennesker med en særlig viden om internationale og nationale samfundsforhold, teologi 

og medier til et samarbejde om at formidle viden om religiøst forfulgte med særligt henblik på 

forfulgte kristne. Denne viden stilles til rådighed for den danske offentlighed, de danske politikere 

og de danske kirker og kirkelige organisationer i deres arbejde for tros- og religionsfrihed for alle 

mennesker. 

 

Vision 

Vi ønsker at kendskabet til de religiøst forfulgtes vilkår bliver en naturlig del af danskernes almene 

viden, og at de igennem tænketankens arbejde bliver opmærksomme på, hvordan de aktivt kan 

støtte de forfulgte kristne. Vi arbejder aktivt for, at tros- og religionsfrihed indgår i den åbne 

politiske debat, og at Danmarks udenrigspolitik både bilateralt og igennem det internationale 

samfunds institutioner aktivt fremmer tros- og religionsfrihed for alle.    

 

Overordnet formål i henhold til vedtægterne 

• At formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden 

nationalt såvel som internationalt.  

• At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne 

• At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne.  

• At anbefale konkrete handlemuligheder 

 

Grundlæggende arbejdssyn 

I en situation, hvor mange forskellige interesser forsøger at erobre den dagsorden, som hedder 

”forfulgte kristne”, fastholder tænketanken det grundlæggende arbejdssyn, at vi er uafhængige af 

politiske, kirkepolitiske, handelsmæssige og værdipolitiske hensyn. Vi formidler ikke viden om 

forfølgelse af religiøse mindretal med henblik på at fremme en generel kritik af bestemte 

religioner eller teologiske anskuelser.  

Men vi er heller ikke en dialogorganisation, som ud fra bestemte religionsteologiske holdninger 

søger at skabe forståelse og samarbejde religionerne imellem. Vort sigte er at formidle objektiv 

viden om forfølgelse af kristne mindretal for derigennem at kvalificere den danske debat og 

bearbejde de holdninger, der findes om forfølgelse af religiøse mindretal. 
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De kristne udgør langt den største gruppe blandt de religiøst forfulgte, og tænketankens arbejde 

udgår fra den opfattelse, at vi som kristne i Danmark har en særlig forpligtelse til at hjælpe og 

støtte vore forfulgte trosfæller. Derfor har vi valgt navnet ”Tænketanken for Forfulgte Kristne”, og 

derfor har vi særligt fokus på de forfulgte kristne.  

Men vi lukker ikke øjnene for den forfølgelse, andre religiøse mindretal udsættes for. Vi ser vores 

arbejde som en del af den generelle kamp for tros- og religionsfrihed for alle, også for dem uden 

tro. Den omstændighed, at vi vedkender os en kristen forankring, forpligter os til at arbejde for 

alles trosfrihed, ikke kun de kristnes. I åndelige spørgsmål må der herske frihed. Den kristnes 

ansvar for og pligt til at vise næstekærlighed gælder ikke kun over for andre kristne, men omfatter 

ethvert menneske, som man har mulighed for at hjælpe, uden hensyn til den pågældendes tro 

eller mangel på samme.  

 

Målgruppe 

Vores generelle målgruppe er offentligheden, medier, kirker og kirkelige organisationer, politikere 

og beslutningstagere. 

 

Arbejdsformer 

Tænketanken har til opgave at formidle viden om religiøst forfulgte, med særligt henblik på 

forfulgte kristne. Derfor har vi på professionelt grundlag gennemført en opinionsundersøgelse, 

som giver os en sikker viden om danskernes viden og holdninger til forfulgte kristne.  

Tænketankens medlemmer og ressourcepersoner mødes mindst to gange årligt. Desuden afholdes 

pressekonferencer, offentlige møder, seminarer og konferencer efter behov. 

I øvrigt vil vi   

• Gøre internationale rapporter og nyheder om forfulgte kristne tilgængelige for den danske 

offentlighed på en sådan måde, at de er umiddelbart forståelige 

• Formidle forslag til forbønsgudstjenester for forfulgte kristne 

• Undersøge de informationer vi modtager for at sikre, at de bygger på dokumenterbar viden  

• Indsende debatindlæg, kommentarer og kronikker til de danske nyhedsmedier 

• Afholde offentlige møder med jævne mellemrum for at sætte fokus på konkrete områder 

og problemer 

• Invitere til seminarer og konferencer om særlige temaer i relation til tænketankens formål 

• Indkalde til pressekonferencer, når dette skønnes nødvendigt 

• Udgive en årlig publikation, der dels beretter om det aktuelle arbejde, dels sætter fokus på 

bestemte områder og emner 
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Samarbejde 

Tænketanken er ikke en operativ organisation, som indsamler og formidler konkret hjælp til 

enkeltpersoner eller grupper, som er forfulgte på grund af deres kristne tro. En række 

organisationer gør et stort og dygtigt operativt arbejde med at yde konkret hjælp til de forfulgte 

kristne. Sådanne organisationer samarbejder vi med, og vi henviser personer, som ønsker at støtte 

forfulgte kristne, til at give et bidrag til dem. Samtidig er nogle af disse organisationer tilknyttet 

tænketankens arbejde igennem særlige ressourcepersoner med særlig viden og erfaring inden for 

området.  

Vi samarbejder især med Det Mellemkirkelige Råd, som har anført forfulgte kristne som et særligt 

fokusområde, ligesom vi har et godt samarbejde med de folkekirkelige stiftsråd og stiftsudvalg for 

mellemkirkeligt arbejde, samt med Den Katolske Kirke og de øvrige danske kirker.  

Samarbejdet med Udenrigsministeriets særlige enhed for Tros- og Religionsfrihed har også høj 

prioritet. 

 

Økonomi 

Indtil videre er tænketankens økonomi meget beskeden. En bevilling fra BorgFonden har givet os 

mulighed for at gennemføre en opinionsundersøgelsen og en dermed sammenhængende PR-

kampagne. Desuden har vi fået mulighed for at etablere en hjemmeside.  

Vi arbejder for at skabe et økonomisk grundlag for tænketankens virksomhed ved støtte fra 

Folkekirkens stiftsråd og de mellemkirkelige stiftsudvalg. Honorarer for foredrag om forfulgte 

kristne ved tænketankens medlemmer vil også give en vis årlig indtægt. 

De, der ønsker at bidrage til tænketankens virksomhed, kan indbetale et beløb på tænketankens 

bankkonto. De indkomne bidrag går til tænketankens oplysende og informative arbejde i 

Danmark.  

 

 


