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Under våren blev det för många av oss en 
överraskning när i princip alla dagstid-
ningar, både kyrkliga och sekulära, bör-
jade skriva om att den mest förföljda re-
ligiösa gruppen i världen är den kristna. 
Jag tror nog att den allmänna föreställ-
ningen fortfarande var att kristna sna-
rare förföljer än förföljs, men där hade 
vi alla som trodde det fel. Föreningen 
Open Doors, som skriver på sin hemsida 
att de är ”i tjänst för världens förföljda 
kristna”, listar varje år hur många kristna 
som förföljs och i vilka länder som för-
följelsen är värst.

Man räknar med att 80 % av alla 
människor som förföljs på grund av sin 
religion är kristna, det betyder i siffror 
cirka 100 miljoner människor som är re-
gelrätt förföljda, vilket i sin tur betyder 
att mörkertalet är ännu större, ända upp 
mot 200 miljoner, enligt vissa beräk-
ningar. Många av dessa förföljda kristna 
lever i Asien, till exempel i Nordkorea, 
Kina, Pakistan, Burma och Indien. 

De främsta orsakerna till att kristna 
förföljs på grund av sin tro är att kris-
tendomen är den siffermässigt största 
religionen och växer kraftigt i vissa de-
lar av världen, vilket inte ses med blida 
ögon av omgivningen, och att så många 
kristna – till exempel katolska präster i 
Colombia – kämpar för de mänskliga 
rättigheterna, vilket inte uppskattas av 
regimer och religiösa extremister runt 
om i världen. 

Det är framför allt i länder där kristna 
är i minoritet som de drabbas av för-
följelse, men det är inte en strid mellan 
kristna och muslimer som många kan-

ske tror. Några av de värsta länderna 
för kristna att leva i är kommunistiska 
länder. Nordkorea toppar Open Doors 
lista. Där dödas tusentals kristna för sin 
tro varje år och de som inte dödas sätts 
i arbetsläger. Kina har systematiskt – 
mer eller mindre – förföljt kristna sedan 
1950-talet och gör så än idag även om 
det blivit lite bättre (läs Birgitta Larssons 
artikel sidan 6–7). 

Framför allt är förföljelsen som störst 
i länder där det finns en stark religiös 
extrem ism. De värsta attackerna på 
kristna under senare år har genomförts 
av militanta hinduer i Indien, där många 
kristna dödats, skadats och fått sina ka-
pell förstörda. Enligt organisationen 
Human Rights Watch är Pakistan ett av 
de farligaste länder för kristna att leva i, 
vilket beror på att förföljelsen är legiti-
merad av statsapparaten. Men det är 
inte bara i länder där kristendomen är 
i minoritet som förföljelsen och antalet 
döda är som störst, som redan nämnts 
är Colom bia ett land långt upp på Open 
Doors lista över länder där kristna drab-
bas, och det räknas som ett katolskt land. 

Det område i världen där den religiösa 
förföljelsen drabbar kristna som mest 
sträcker sig från östra och södra Asien 
över Mellanöstern och fram till norra 
och centrala Afrika. Det brukar kall-
las ”förföljelsens bälte”. Att förföljelsen 
är så stor i Asien beror bland annat på 
att 60 % av världens befolkning bor där, 
och sedan 1970-talet har antalet kristna 
i området tredubblats, vilket ses som ett 
hot av den omgivande majoritetsideolo-

gin (kommunism och extrema former av 
hinduism, buddism och islam), att jäm-
föra med Latinamerika och Afrika där 
kristendomen ”bara” fördubblats sedan 
1970-talet. 

Det finns cirka 260 miljoner kristna 
i Asien, de utgör endast cirka 6,5 % av 
befolkningen. Det enda land i Asien 
där kristna är i majoritet är Filippiner-
na, där de kristna utgör cirka 90 % av 
befolkningen, därefter kommer Syd-
korea (29  %), Indonesien (12 %) och  
Malaysia (9 %). I övriga Asien är 
siffrorna betydligt lägre, i till exem-
pel Kina utgör de kristna 3–4  %, 
I Indien 2,3 %, Burma 4 %,  
Pakistan 1,5 %, Nordkorea 1,7 %, men 
eftersom det är så stor befolkning i flera 
av dessa länder betyder de låga procent-
talen ändå miljontals människor i varje 
land. 

I skrivande stund befinner sig påven 
Franciskus i Asien på besök, det första 
påvebesöket på 15 år. Redan när Francis-
kus tillträdde meddelade han, att Asien 
stod högt på listan för ett besök. Det är 
ett område viktigt för kristna i allmän-
het och katoliker i synnerhet eftersom 
många av de kristna i Asien är katoliker 
(till exempel i Filippinerna). Påven bör-
jade sin rundtur i Asien med att besöka 
Sydkorea. Timmarna innan påvens plan 
skulle landa sköt Nordkorea en mängd 
raketer ut i havet som en markering mot 
besöket. 

Hotet mot alla kristna som drabbas 
av förföljelse för sin tros skull måste tas 
på allvar, oavsett vem det är som hotar 
och förföljer. 
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