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Nyt månedligt nyhedsbrev 
Dette er første nummer af et nyt, månedligt nyhedsbrev med nyheder og baggrund om 

krænkelser af religionsfriheden rundt omkring i verden. I dette nummer omtales to nye 

rapporter, der er nyt fra tænketanken, artikler om aktuelle forfølgelser af kristne og andre 

religiøse minoriteter. Nyhedsbrevet er gratis, og det skal efter planen udkomme 10 gange 

om året. 
 

Nyhedsbrevet sendes i første omgang til tænketankens medlemmer, samarbejdspartnere 

og øvrige kontakter. Send det gerne videre til andre med en opfordring om at få det tilsendt 

fremover. Send også gerne kommentarer og forslag til ændringer og forbedringer af 
nyhedsbrevet. Hvis du ikke ønsker at modtage det, kan du afbestille det via et link nederst i 

nyhedsbrevet.  
 

Du kan bestille nyhedsbrevet ved at sende en mail til skribent@outlook.dk. Senere bliver 

det også muligt at bestille det via hjemmesiden. 
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Tænketanken opfordrer regeringen til skærpet 

indsats for religions- og trosfrihed i Irak 
Pave Frans satte med sit nylige besøg i Irak fokus på kristne og andre religiøse mindretals 

vilkår i landet, hvor de ældste kirkesamfund har en historie, der går tilbage til det første 

århundrede efter Kristi fødsel. I dag lever kristne og andre religiøse mindretal, herunder 

yazidierne, under voldsomt svære vilkår og med alvorlige trusler hængende over hovedet. 

 
På den baggrund opfordrer Tænketanken for Forfulgte Kristne fra sit møde den 22. marts 

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,” hedder det videre i opfordringen, der er sendt til udenrigsminister 

Jeppe Kofod og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. 

• Download hele udtalelsen fra hjemmesiden. 

 

Indsamling til menighed i Bagdad 

Frem til pinsen 2021 samler Sankt Pauls Kirke i København ind til den irakiske kirke St. 

George’s i Bagdad. Kirkens engelske præst, Andrew White, har deltaget i flere irakiske 

forsoningskonferencer i Danmark. Han blev i 2014 hjemkaldt af Ærkebiskoppen af 
Canterbury, da ISIS’ tropper invaderede Irak og begyndte deres kampagne mod kristne og 
andre religiøse mindretal i landet.  

• Læs mere på Sankt Pauls Kirkes hjemmeside 

 

 

Ny rapport: Massiv religionsforfølgelse i 26 

lande, hvor halvdelen af verdens befolkning bor 
I hvert tredje land i verden forekommer der alvorlige krænkelser af religionsfriheden. 
Det konkluderer den internationale katolske hjælpeorganisation Kirche in Not (KIN) i en 

ny undersøgelse, der blev præsenteret ved en pressekonference torsdag den 22. april. 

Ifølge rapporten ”Religionsfreiheit weltweit 2021” blev religionsfriheden i perioden 

https://tffk.dk/nyheder/artikler-og-debatindlaeg.aspx
https://www.sanktpauls.dk/blog/78338/indsamling-i-sankt-pauls


2018-2020 krænket i 62 lande. Det svarer til 31,6 % af de 196 lande, der indgår i 

undersøgelsen. Der bor næsten 5,2 milliarder mennesker i de 62 lande, heriblandt nogle 

af de mest folkerige nationer i verden (Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh og Nigeria). 

 
I 26 af de 62 lande er der tale om massiv religionsforfølgelse. Der bor 3,9 milliarder 

mennesker i disse lande, hvilket svarer til 51 % af verdens befolkning. 

 

I de øvrige 36 lande med alvorlige krænkelser af religionsfriheden bor der 1,24 milliarder 

mennesker. Ifølge undersøgelsen er der sket små forbedringer i 9 af landene, mens 

situationen er blevet forværret i 20 lande. 

 

Kirche in Not skriver videre, at der også kan forekomme diskrimination og religiøst 

motiverede hadforbrydelser i de lande, som ikke er klassificeret, heriblandt også lande, 
der er ”under observation”. De anvendte begreber omtales nærmere i et kapitel om 

definitioner og metodologi. 

  

Bekymrende udvikling på flere områder 

Rapporten peger på flere forhold, hvor en voksende undertrykkelse af religionsfriheden 

og forfølgelse af religiøse grupper, giver anledning til alvorlig bekymring. 

 

Det gælder for det første jihadistiske netværk, der spreder sig til flere lande langs 
ækvator og stræber efter at blive transkontinentale "kalifater". Der er tale om militante 

islamistiske grupper, som med ideologisk og materiel hjælp fra ISIS og Al-Qaida 
radikaliserer væbnede militser i lokalområdet for at etablere "kalifatprovinser" i et 

område, der strækker sig fra Mali i Vestafrika til Mozambique i Afrika syd for Sahara – og 

videre fra Comorerne i Det Indiske Ocean og til Filippinerne i Det Sydkinesiske Hav. 
 

I Nigeria har jihadister fra Boko Haram været aktive siden 2009. ”De angriber den lokale 
befolkning med det formål at gøre landet til en islamisk stat. Som i andre afrikanske 

lande dræber eller kidnapper de nogen, uanset deres religion, som ikke accepterer 
deres verdensbillede,” sagde projektdirektør Regina Lynch ved præsentationen af 2018-

2020-undersøgelsen. 

Mark von Riedemann, der har stået i spidsen for det store team af medarbejdere, som 

har udarbejdet rapporten, sagde, at både muslimer og kristne er ofre for den 

ekstremistiske vold i regionen. Han tilføjede, at kristne – med den tiltagende 

radikalisering af islamister – i stigende grad bliver et specifikt mål for terrorister, og at 

det ødelægger den sociale og religiøse pluralisme samt religionernes harmoniske 

sameksistens, der er typisk for regionen syd for Sahara. 

 
Et andet bekymrende forhold er, at et såkaldt ”cyberkalifat” i stigende grad gør sig 

gældende på nettet med henblik på online rekruttering og radikalisering i Vesten. 
”Islamistiske terrorister anvender sofistikerede digitale teknologier til at rekruttere, 

radikalisere og angribe,” hedder det i rapporten. Selv om antiterror-enheder har 

forhindret angreb i flere vestlige lande, selv om de ikke har været i stand til at 

neutralisere hele onlinekommunikationen om terror. 
 

Et tredje bekymrende træk er, at religiøse mindretal i nogle lande er blevet beskyldt for 

at være årsag til COVID-19-pandemien. I lande som Kina, Niger, Tyrkiet, Egypten og 

https://rfr.acninternational.org/methodology-and-definitions/


 

Pakistan har det ført til øget diskrimination – i nogle tilfælde ved, at de er blevet nægtet 

adgang til mad og medicinsk hjælp. 

 

Rapporten nævner – som en positiv udvikling – at pave Frans i undersøgelsesperioden 
underskrev en erklæring med Storimam Ahamad Al-Tayyib fra Al-Azhar-institutionen i 

Kairo om menneskeligt broderskab for verdensfred og om at leve sammen. Paven 

fejrede også – som den første – en pavelig messe nogensinde på Den Arabiske Halvø. Og 

i slutningen af perioden forberedte paven et besøg i Irak for at uddybe den interreligiøse 

dialog. Det var hans første til et land, hvor flertallet af befolkningen er shiamuslimer. 

  

Læs mere 

• Religious Freedom in the World. Report 2021 (digital version af rapporten på engelsk), 

Kirche in Not, 22-04-2021 
• Religions Freedom Report 2021 – Info Video (7-minutters video om rapporten), 

YouTube, 21-04-2021 

• Religionsfreiheit weltweit 2021 (digital version af rapporten på tysk), Kirche in Not, 22-

04-2021 

• Ohne Religionsfreiheit ist eine offene Gesellschaft nicht möglich (nyhed om rapporten, 

herunder video fra pressemødet, hvor rapporten blev præsenteret), Kirche in Not, 22-04-

2021 

• Flertal af verdens befolkning kan ikke dyrke deres tro frit, Kristeligt Dagblad, 21-04-
2021 (betalingsartikel) 

 

Ny rapport om religionsfrihed: 

Fremskridt i Sudan – tilbageskridt 

i bl.a. Myanmar, Kina, Indien og Nigeria 
Den nye årsrapport fra United States Commission on International Religious Freedom 

(USCIRF), der udkom den 21. april 2021, indeholder både gode og dårlige nyheder i forhold 
til indskrænkninger af religionsfriheden. 

 

På plussiden fremhæves Sudan som et af de lande, hvor der skete ”betydelige fremskridt” i 

2020. Der henvises i rapporten til, at overgangsregeringen i Sudan har vedtaget en lov om 

grundlæggende rettigheder og frihed, som bl.a. betød, at loven om apostasi (frafald fra 

islam) blev ophævet, at blasfemi ikke længere måtte straffes med piskning, og at kvindelig 

omskæring blev forbudt. Ligeledes blev værgemålsloven om, at kvinder skulle have 

tilladelse fra en mandlig værge for at kunne rejse udenlands med deres børn, ophævet. Det 

blev også tilladt for ikke-muslimer at drikke alkohol. 
 

På minussiden kritiseres bl.a. Myanmar, Kina, Indien og Nigeria, hvor krænkelserne er 
blevet forværret. Myanmars regering kritiseres for at begå omfattende og alvorlige 

krænkelser af religionsfriheden, og etniske og religiøse mindretal udsættes ifølge rapporten 

for systematisk diskrimination pga. deres etnisk-religiøse tilhørsforhold, hvorved deres 

religionsfrihed bliver alvorligt begrænset. USCRIF opfordrer USA’s regering til at erklære ”de 

grusomheder, som Myanmars militær har begået over for Rohingya-folket, for folkedrab”. 

https://rfr.acninternational.org/home/
https://www.youtube.com/watch?v=KZXU2aR2jbA
https://rfr.acninternational.org/de/home/
https://www.kirche-in-not.de/allgemein/aktuelles/vorstellung-des-berichts-zur-religionsfreiheit-2021/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/flertal-af-verdens-befolkning-kan-ikke-dyrke-deres-tro-frit


 

I Kina er forholdene for religionsfriheden især blevet forværret for religioner, der har 

udenlandske forbindelser, såsom kristendom, islam og tibetansk buddhisme. 

Kommissionen kritiserer også de kinesiske myndigheders brug af avancerede 
overvågningsteknologier til at overvåge og spore religiøse mindretal, hvilket yderligere 

begrænsede religiøse gruppers udfoldelsesmuligheder. 

 

Indiens regering – under ledelse af BJP-partiet (Bharatiya Janata Party) – kritiseres for at 

fremme en hindunationalistisk politik, der resulterer i systematiske, vedvarende og 

alvorlige krænkelser af religionsfriheden. I begyndelsen af 2020 blev der vedtaget en 

religiøst diskriminerende ændring af loven om statsborgerskab, som betød, at ikke-

muslimske indvandrere fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan med bopæl i Indien kunne 

få indisk statsborgerskab hurtigere end muslimske indvandrere. 
 

Forholdene forværredes også i Nigeria i 2020, idet både offentlige og ikke-statslige aktører 

begik alvorlige krænkelser af religionsfriheden. Nigerianske indbyggere blev udsat for vold 

fra militante islamister og andre ikke-statslige væbnede grupper. Desuden er der tilfælde, 

hvor mennesker ved shariadomstole er blevet idømt dødsstraf for blasfemi, fremgår det af 

rapporten. Der berettes videre om en række angreb mod kristne og muslimer i det nordlige 

Nigeria, begået af de militante islamistiske grupper Boko Haram og Islamisk Stats 

Vestafrikanske Provins (ISWAP), som bortførte og henrettede adskillige personer på 
baggrund af deres religiøse overbevisning. I rapporten omtales også en række angreb, der 

blev begået af bevæbnede fulani-grupper i Kaduna-staten mod overvejende kristne 
landsbyer, og at nogle af dem tilsyneladende gik målrettet efter at bortføre og henrette 

kristne. ”Den nigerianske regering har rutinemæssigt undladt at undersøge disse angreb og 

retsforfølge de ansvarlige, hvilket viser et problematisk niveau af apati fra statens 
embedsmænd,” skriver USCRIF med henvisning til disse hændelser. 

  
Særligt fokus på 26 lande i 2021-rapporten 

De lande, som USCIRF overvåger, inddeles i to grupper. 
• Den første omfatter lande, hvor der er en særlig bekymring for religionsfriheden (Countries 

of Particular Concern, forkortet CPC). Det er lande, hvor landets regering deltager i eller 

tolererer "systematiske, vedvarende, alvorlige krænkelser” af religionsfriheden. 

I 2021-rapporten er 14 lande placeret i gruppen (nævnt i alfabetisk rækkefølge): Eritrea, 

Indien, Iran, Kina, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Rusland, Saudi Arabien, Syrien, 

Tadsjikistan, Turkmenistan og Vietnam. 

Det er uændret i forhold til 2020-rapporten. 

  

• Den anden gruppe omfatter lande, der er under særlig overvågning (Special Watch List, 
forkortet SWL). Det er lande, hvor landets regering deltager i eller tolererer ”alvorlige” 

krænkelser af religionsfriheden. 
Der er i alt 12 lande i denne gruppe i 2021-rapporten: Afghanistan, Algeriet, Aserbajdsjan, 

Cuba, Egypten, Indonesien, Irak, Kasakhstan, Malaysia, Nicaragua, Tyrkiet og Usbekistan. 

Disse lande var også blandt de 15 lande, der var placeret i gruppen i 2020-rapporten. De tre 

lande, som ikke længere er placeret i gruppen, er: Bahrain, Centralafrikanske Republik 
(CAR) og Sudan. 

  

Læs mere 



 

• Annual Report 2021 (pressemeddelelse), USCRIF.org, 21-04-2021 

• Annual Report 2021 (rapport), USCRIF.org, 21-04-2021 

• Annual Report 2021 (videopræsentation af rapporten på YouTube), USCRIF.org, 21-04-2021 

 

 

  

Udenrigsministeren: Forfulgte kristne, ateister og 

andre ikke-troende er fokusområder i indsatsen for 

religions- og trosfrihed 
Forfulgte kristne, ateister og andre ikke-troende er fokusområder i regeringens indsats for 

religions- og trosfrihed. Det oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (tv.) ved et åbent samråd 
i Folketingets Kirkeudvalg den 10. marts 2021 om, hvad regeringen gør for at forbedre 

forfulgte kristnes vilkår. 
 

Han sagde, at regeringen blandt andet har rejst spørgsmålet om religions- og trosfrihed, 
herunder for de kristne minoriteter, i bilaterale dialoger med regeringer i Mellemøsten og 

Nordafrika. Som eksempel nævnte han sit eget besøg i Egypten i efteråret 2020, hvor han 

drøftede spørgsmålet med den egyptiske udenrigsminister. 
 

Jeppe Kofod sagde afslutningsvis, at der i de senere år er kommet mere fokus på forfulgte 

kristne. ”Det skyldes ikke kun, at problemet er blevet værre. For det er det. Men det skyldes 

også, at vi har fået hul på en problemstilling, som vi tidligere ikke har viet nok 
opmærksomhed.” 

  

Samrådet var indkaldt af folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker fra Dansk Folkeparti 

(th.). Hun nævnte, at otte ud af de såkaldte prioritetslande, som modtager 

udviklingsbistand fra Danmark, er blandt de 50 lande, hvor det er farligst at være kristen 

ifølge den seneste World Watch List fra missionsorganisationen Open Doors, og at det i 
nogle tilfælde er staten, der står bag forfølgelsen. Hun gav udtryk for, at Danmark ved at 

give bistand til disse lande indirekte er med til at finansiere forfølgelsen af kristne, og derfor 

mener hun, at Danmark skal stille nogle krav, ”der gør dem værdige til at modtage 
udviklingsbistand”. ”Det er vigtigt, at vi sender et klart signal om, at vi ikke vil støtte, at 

stater eller andre i landene forfølger kristne,” sagde Mette Hjermind Dencker. 
 

Jeppe Kofod svarede, at Danmark har stået i spidsen for et initiativ i FN’s 
Menneskerettighedsråd, hvor man fik over 30 landes tilslutning til en kritik af 

menneskerettighedsforholdene i Saudi Arabien. Han sagde videre, at Danmark kan 

diskutere landenes forpligtelser, når vi mødes med dem enkeltvis eller fx i FN-regi. ”Vi kan 

https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-releases-2021-annual-report-recommendations-us-policy
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-04/2021%20Annual%20Report.pdf
https://www.uscirf.gov/events/uscirf-2021-annual-report-virtual-launch


 

ikke lave lovgivningen om i andre lande, men vi kan stille krav til landene om at gøre det, så 

de lever op til forpligtelser i forhold til at leve op til menneskerettighederne, herunder 

religions- og trosfriheden.” Jeppe Kofod sagde endvidere, at vi kan ”risikere at gøre 

mindretallene en bjørnetjeneste ved at tække bistanden”, og tilføjede, at ulandsbistanden 
til disse lande i vid udstrækning går udenom myndighederne. 

  

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, foreslog, at Danmark i FN’s 

Menneskerettighedsråd ”sætter andre lande stolen for døren” og stiller krav om, at vi 

diskuterer forfølgelse af kristne og ikke blot forfølgelse af muslimer. Han opfordrede også 

ministeren til at øge den økonomiske støtte til de organisationer, der arbejder for at hjælpe 

forfulgte kristne. 

 

Læs og se mere 
• Se tv-optagelse af samrådet i Folketingets Kirkeudvalg (varighed: 53 minutter) 

• Udenrigsminister Jeppe Kofods talepapir fra samrådet i Folketingets Kirkeudvalg 

• Særstatus til kristne og ikke-troende i regeringens indsats for trosfrihed, Kristeligt 

Dagblad, 10-03-2021 (betalingsartikel) 

 

 

Niveauet for krænkelser af religionsfriheden i 12 

lande, der modtager dansk ulandsbistand  
Efter samrådet i Kirkeudvalget om verdens forfulgte kristne har folketingsmedlem Mette 
Hjermind Dencker (DF) og folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V) bedt 

udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) svare på ”hvilke af de lande, som 

Danmark giver udviklingsbistand til, der har problemer med religionsfrihed og forfølgelse af 

kristne?”. 

 
Flemming Møller Mortensen svarer, at Danmark har et særligt tæt samarbejde med 12 

såkaldte prioritetslande, og at spørgsmålet er særlig relevant i forhold til dem. De 12 
prioritetslande er: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Kenya, Mali, Myanmar, 

Niger, Palæstina, Somalia, Tanzania og Uganda. Af et medfølgende bilag fremgår det, 

hvordan internationalt anerkendte organisationer og tænketanke vurderer problemer med 

tros- og religionsfrihed og/eller forfølgelse af kristne i disse lande. Disse oplysninger er 
samlet i skemaet og teksten nedenfor. 

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/KIU/kalender/53188/samraad.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kiu/spm/33/svar/1759212/2354682.pdf
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/samrad-om-forfulgte-kristne-kladde
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kiu/spm/34/svar/1766353/2366917/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kiu/spm/34/svar/1766353/2366916/index.htm


 

Oplysningerne i skemaet bygger på oplysninger fra tænketanken Pew Research Centers 
seneste analyse af niveauet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og i 

civilsamfundet i 193 lande og selvstyreområder. Tallene i parentes (for 8 lande) refererer 
til landenes placering på missionsorganisationen Open Doors’ seneste World Watch List. 

 
To af de 12 prioritetslande er med på de seneste lister fra USA’s Kommission for 

International Religionsfrihed (USCIRF). Her er Myanmar blandt de 14 lande, hvor der er 
særlig bekymring for religionsfriheden (Countries of Particular Concern), og Afghanistan 
er et af de 15 lande, der er under særlig overvågning (Special Watch List). 

 

Udenrigsministeriet har også undersøgt, hvordan de 12 lande er placeret i Humanists 

Internationals seneste The Freedom of Thought Report. Her er Afghanistan, Bangladesh 

og Somalia er placeret blandt lande, hvor der er grove krænkelser (Grave Violations) af 

friheden til at have en tro eller overbevisning. Myanmar, Palæstina og Tanzania hører til 
blandt lande, hvor der er alvorlig diskrimination (Severe Discrimination). Etiopien, 

Kenya, Mali, Niger og Uganda er placeret i gruppen af lande med mindre alvorlig 

diskrimination (Systemic Discrimination). Burkina Faso bliver som det eneste af de 12 

lande betegnet som et, hvor forholdene er næsten tilfredsstillende (Mostly Satisfactory). 

  

Hvilke overvejelser gøres der, når man afgør, hvem der skal have 

udviklingsbistand? 
Mette Hjermind Dencker (DF) har også spurgt udviklingsministeren, hvilke overvejelser 

der bliver gjort fra dansk side, når man vælger at give udviklingsbistand til et land, der 

har problemer med religionsfrihed og forfølgelse af kristne? 

 
I sit svar skriver Flemming Møller Mortensen, at det er en central prioritet for regeringen 

at forsvare respekten for menneskerettigheder og beskytte minoriteter og hele 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202020%20Annual%20Report_Final_42920.pdf
https://humanists.international/2020/12/freedom-of-thought-report-2020/
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kiu/spm/34/svar/1766353/2366918/index.htm


 

befolkningsgrupper og trossamfund. 

 

”Derfor er respekt for menneskerettighederne, herunder religions- og trosfrihed samt 

trosbaserede minoriteter, også en fast del af tilrettelæggelsen af udviklingsbistanden, 
herunder udarbejdelsen af de såkaldte strategiske landerammer for prioritetslandene i 

dansk udviklingsbistand. Det er netop disse flerårige strategiske landerammer, der 

udgør grundlaget for Danmarks samarbejde med de pågældende udviklingslande. Når 

det er relevant og kan gøre en forskel, tager vi også fra dansk side emnet op i den 

bilaterale politiske dialog med vores samarbejdslande. Samtidig fastholder vi fokus på 

emnet i forbindelse med EU’s menneskerettighedsdialoger og i FN’s 

Menneskerettighedsråd,” hedder det bl.a. i svaret fra udviklingsministeren. 

 

Læs mere 
• Link til spørgsmål og svar om forholdene i lande, der modtager udviklingsbistand fra 

Danmark (spørgsmål 34 og 35). 

 

To kristne sygeplejersker i Pakistan anklages for 

blasfemi 
To kristne sygeplejersker blev i ugen efter påske anholdt i Faisalabad i det nordøstlige 
Pakistan. De anklages for blasfemi og risikerer fængsel på livstid, skriver flere medier. 

 
Sygeplejersken Maryam Lal og Newsh Arooj, der er sygeplejestuderende på tredje år, blev 

fredag den 9. april beskyldt af muslimske kollegaer på et hospital i Faisalabad for blasfemi, 

fordi de angiveligt havde fjernet et klistermærke med et vers fra Koranen, skriver avisen 

Pakistan Today. Påstandene spredte sig hurtigt i bygningen, og det fik en række 

medarbejdere til at demonstrere. De krævede, at der blev rejst en sag mod deres kristne 
kollegaer, og aktivister fra et religiøst parti sluttede sig hurtigt til demonstranterne. Inden 

politiet kom, blev Maryam Lal såret, da en demonstrant angreb hende med en kniv. Da 
politiet kom til stedet, fik de ført begge kvinder i sikkerhed og væk fra hospitalet. 

 

Maryan Lal har forklaret politiet, at hun blev bedt om at gøre rent i den kvindelige 

oversygeplejerskes skab. Hun er muslim. I den forbindelse fjernede Maryam Lal 
klistermærket og gav det til oversygeplejersken, inden hun og Newsh Arooj sluttede 
nattevagten og tog hjem. Maryam Lal har videre forklaret, at oversygeplejersken næste 

morgen – i overværelse af andre muslimske medarbejdere – beskyldte hende for at have 
vanhelliget den hellige inskription fra Koranen. 

 
Biskop Azad Marshall, der er præsident for det nationale kirkeråd i Pakistan har krævet de 

to sygeplejersker løsladt øjeblikket. Han kræver også en retfærdig undersøgelse af sagen. 

”Ifølge vores oplysninger er de to kvinder blevet involveret i en falsk sag af en kollega, som 

bar nag mod dem,” siger biskop Marshall. Han tilføjer, at det er anden gang inden for tre 
måneder, at der rejses en blasfemisag mod kristne sundhedsarbejdere. 

 
Flere hundrede mennesker er blevet dømt og fængslet for blasfemi i Pakistan, men indtil 

videre er ingen, ifølge Pakistan Today, blevet henrettet. 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/KIU/spm/34/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/KIU/spm/34/index.htm


 

 

Den pakistanske menneskerettighedskommission (HRCP), der er en frivillig organisation, 

har fra 1987 og frem til 2018 registreret i alt 1.540 blasfemisager i Pakistan. De er fordelt på 

776 sager mod muslimer, 505 mod ahmediyya-muslimer, 229 mod kristne og 30 mod 
hinduer. I hovedparten af sagerne er de pågældende blevet anklaget for at have vanhelliget 

Koranen. 

 

Læs mere 

• Church leader demands fair probe into blasphemy charge against Faisalabad nurses, 

Pakistan Today, 11-04-2021 

• What are Pakistan’s blasphemy laws?, BBC News, 08-05-2019 

• Pakistan: Kristne sypeplejersker risikerer dødsstraf for blasfemi, Politiken.dk, 13-04-2012 

(betalingsartikel) 
• Two Pakistani Christian nurses accused of “blasphemy” rescued from angry mob, 

Barnabas Fund, 13-04-2021 

 

FN’s Specialrapportør om Religions- og Trosfrihed 

præsenterer rapport om islamofobi for FN’s 

Menneskerettighedsråd 
FN’s Specialrapportør om Religions- og Trosfrihed, Ahmed Shaheed, præsenterede den 4. 
marts 2021 en rapport om islamofobi for FN’s Menneskerettighedsråd, hvori han skriver, at 

den institutionelle mistænksomhed over for muslimer og personer, der opfattes som 
muslimer, er eskaleret til ”epidemiske dimensioner” efter terrorangrebene i USA den 11. 

september 2001 og andre angreb, som er begået ”i islams navn”. 
 

Ahmed Shaheed opfordrede samtidig statsmagterne til at tage alle de foranstaltninger i 

brug, som er nødvendige for at bekæmpe direkte og indirekte forskelsbehandling af 

muslimer og forbyde enhver form for religiøst had, der opfordrer til vold. 
 

FN-rapportøren skriver i rapporten, at islamofobisk diskrimination inden for både det 

offentlige og det private område ofte gør det vanskeligt for en muslim at være muslim. Han 

nævner i den sammenhæng, at der forekommer ”uforholdsmæssige begrænsninger af 

muslimers muligheder for at vise deres tro, sikre deres religiøse samfund, begrænsninger i 

adgangen til statsborgerskab, socioøkonomisk udelukkelse og udbredt stigmatisering af 

muslimske samfund.” 

  

FN’s Specialrapportør om Religions- og Trosfrihed offentliggjorde i december 2019 
en rapport om bekæmpelse af antisemitisme. 

 
Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) oplyste på et åbent samråd i Folketingets Kirkeudvalg 

den 10. marts 2021, at han har foreslået Ahmed Shaheed, at han som opfølgning på 

rapporterne om antisemitisme og antimuslimsk diskrimination udarbejder en rapport om 

forfulgte kristne med henblik på en temadrøftelse i FN’s Menneskerettighedsråd. 

  

https://www.pakistantoday.com.pk/2021/04/11/church-leader-demands-fair-probe-into-blasphemy-charge-against-faisalabad-nurses/#.YHKe5XikgxQ.whatsapp
https://www.bbc.com/news/world-asia-48204815
https://politiken.dk/udland/art8170470/Kristne-sygeplejersker-risikerer-d%C3%B8dsstraf-for-blasfemi
https://barnabasfund.org/en/news/two-pakistani-christian-nurses-accused-of-blasphemy-rescued-from-angry-m/
https://undocs.org/A/74/358


 

Læs mere 

• Statement of Ahmed Shaheed UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, 

OHCHR.org, 04-03-2021 

• Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and 
Intolerance Based on Religion or Belief (pressemeddelelse), OHCHR.org, 25-02-2021 

• Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and 

Intolerance Based on Religion or Belief (hele rapporten), OHCHR.org, 25-02-2021 
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