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Opfordring til regeringen fra Tænketanken for Forfulgte Kristne
i anledning af Pave Frans’ besøg i Irak
Med sit nylige besøg i Irak har Pave Frans sat fokus på kristne og andre religiøse mindretal i landet.
De irakiske kristne lever under voldsomt svære vilkår og med alvorlige trusler hængende over
hovedet.
Mange irakiske kristne har måttet forlade deres hjem og land. Allerede i 2003 var antallet af kristne
reduceret til 2.3 millioner, og i dag anslås der at leve blot omkring 250.000 (Kilde: EASO’s Country
Guidance) kristne i landet, ofte i traumatiske omgivelser med trusler imod liv og helbred.
Pave Frans’ besøg var en modig og næstekærlig gerning. Vi finder det også vigtigt, at pavens besøg
var præget af forsoning og dialog med de muslimske religiøse ledere i Irak.
Irak er et smukt land, det rummer en rig historisk og kulturel arv. Den vedrører både jøder, kristne
og muslimer. I vores overlevering er Abraham både jødernes, de kristnes og muslimernes fælles
stamfader. Han blev ifølge det gamle testamente født i Irak.
Nogle af verdens ældste kristne menigheder har levet i det, der nu er Irak, fra de allerførste
århundreder efter Kristi fødsel. Kristne har oplevet alvorlige forfølgelser også tidligere. Men i lange
perioder gennem historien har kristne og muslimer kunnet leve fredeligt side om side.
I de senere år har landet lidt under krig, usikkerhed og manglende stabilitet. Navnlig afstumpede,
voldelige kræfter som ISIL har påvirket de kristnes vilkår dramatisk og medført store lidelser for
både dem og for yazidierne, et andet religiøst mindretal. Også Irans støtte til destruktive grupper i
Irak har vanskeliggjort religiøse minoriteters grundlæggende vilkår.

Opfordring:
Tænketanken for forfulgte kristne opfordrer derfor den danske regering til i FN’s
Menneskerettighedsråd og i EU at fastholde og skærpe indsatsen for Religions- og trosfrihed i Irak
for alle. Samtidig finder vi det vigtigt, at pavens arbejde for forsoning og dialog mellem religionerne
i Irak følges op af regeringer og af det internationale samfund.
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Om tænketanken
Tænketanken for forfulgte kristne samler mennesker med en særlig viden om internationale og nationale
samfundsforhold, teologi og medier til et samarbejde om at formidle den viden, som er en forudsætning for
realiseringen af trosfrihed for alle.
Læs mere om tænketankens arbejde på tffk.dk

