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Evangeliet til alle
Foto: Lars O. Flydal

Stefanusalliansen er en trosfrihetsorganisasjon, men ikke
bare det. Vi er også en internasjonalt innrettet misjonsorganisasjon.
Med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et
kristent menneskesyn og kristne verdier, tror vi at Gud har
skapt alle mennesker med samme verdi. Vi tror at Jesus
Kristus er den eneste vei til frelse og at evangeliet må ut til
alle mennesker og folkegrupper. Lausanne-pakten, som er
et av Stefanusalliansens basisdokumenter, er svært tydelig
og utfordrende når den kristne kirkes misjonsansvar omtales:
«Vi må bryte ut av våre kirkelige ghettoer og gjennomstrømme det ikke-kristne samfunn. (…) Verdensevangeliseringen forutsetter at hele kirken bringer hele evangeliet til
hele verden. Kirken er midt i sentrum for Guds universelle
plan og hans utvalgte redskap for å spre evangeliet.»
Om den kristne kirkes fundament og misjonsoppdrag er
uendret, bør våre strategier justeres underveis. Verdenskristendommens globale tyngdepunkt har gradvis beveget
seg. Det finnes i dag flere kristne i det globale sør enn blant
oss her i nord. Dette bør få følger.
For det første: Europa må på nytt forberede seg på å bli
gjort til gjenstand for ulike former for misjon. Dette kan
enten skje ved at lokale kristne blir enda mer frimodige i å
nå ut til sine egne, eller ved at folk fra andre land misjonerer
blant oss. Stefanusalliansen har hatt gode erfaringer med å
slippe frimodige og utfordrende representanter fra samarbeidspartnerne til på prekestoler og andre arenaer her
hjemme.

satt ved lag. Fortsatt har mange folkegrupper ennå ikke fått
høre evangeliet. Misjon er hele den globale kirkes ansvar.
For det tredje: Mange steder er kristen tjeneste underlagt
betydelige politiske eller sosiale restriksjoner. Evangeliet
kan kanskje ikke forkynnes med ord. Det er vår oppgave å
støtte dem som forsøker å leve ut sin tro i slike land. Få
land er helt stengt for kristen diakoni og kjærlighetsgjerninger.
For det fjerde: Vi må anerkjenne, støtte og samarbeide med
misjonsvirksomheter som utgår fra andre verdensdeler.
Stefanusalliansen har ikke egne utsendinger, men har hele
veien knyttet seg til lokale, nasjonale og globale misjonsinitiativ. Slik sikrer vi god koordinering av menneskelige og
økonomiske ressurser. Vi utfordres til å planlegge og
arbeide sammen med mennesker som har bedre forståelse
for de lokale forhold enn oss. Samtidig får vi bidra med det
vi er sterke på. Hvilken velsignelse!
For det femte: Vi må tolerere at kirkene i sør utfordrer oss,
ikke bare på det strukturelle plan, men også teologisk.
Vestens teologer og kirker dominerer fortsatt teologisk
tenkning, utdanning og forfatterskap. Det er ofte stor kulturell, geografisk og teologisk avstand mellom voksende
bibelsentrerte kirker i sør og de store økumeniske sentra for
kirke, misjon og utdanning i nord og vest. Hvor lenge vil
vestlige kirkers og misjonsorganisasjoners tjenester være
etterspurt?
Tiden for solospill er over. «Misjonsmarken» er ikke lenger
«Vestens lekegrind». Om vi er ydmyke, kan vi likevel gi
solide bidrag som er Gud til ære og mennesker til gavn. Er
du med?

For det andre: Sekularisering og kirkeflukt i vest og nord fritar oss ikke fra medansvar for verdensmisjon. Om vi har
mye ugjort på hjemmebane, har også vi fortsatt et medansvar for det som skjer internasjonalt. Jesu oppdrag står fort-
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APPELL

Protest mot blasfemidommer!
For oss er det en selvfølge å kunne tenke, tro og snakke fritt om det vi vil.
Vi trenger ikke å bekymre oss for å bli straffet av myndighetene, jaget bort
fra våre hjem eller drept.
Dét er ikke en selvfølge for alle, særlig ikke
for religiøse minoriteter i Pakistan. Kun
basert på rykter om krenkende uttalelser mot
islam, Koranen eller profeten Mohammed,
kan de ble arrestert og dømt. Deres familier
og nabolag kan bli angrepet. Etter nesten et
år i fengsel uten lov og dom, ble nylig tre
kristne dømt til døden på grunn av slike blasfemianklager – Sawan Masih, Shagufta Kausar og hennes mann, Shafqat Emmanuel.

døden for blasfemi i Pakistan. I appellen løfter vi også opp ytterligere to blasfemianklagede kristne menn. Adnan Prince har siden
november 2013 ventet på at rettssaken skulle
begynne. Sajjad Masih anket i fjor sommer
en livstidsdom og venter på at ankesaken
skal komme opp. Begge skal ha blitt utsatt
for tortur. Mange flere, både kristne, andre
minoriteter og muslimer, er fengslet med lignende anklager mot seg.

Rykter førte til angrep

Dette er ikke greit! Et rettsvesen skal være
fritt og uavhengig og ikke gi etter for press og
trusler. Vær med og krev frikjennelse og løslatelse for disse uskyldige menneskene – og
at blasfemilovene blir forandret!

Da Sawan Masih (26) gikk hjem etter en
samtale med sin muslimske venn en kveld i
mars i fjor, ante han lite at samtalen han nettopp hadde hatt, skulle forandre hele hans liv.
Kort tid etterpå begynte ryktene å svirre om
at trebarnsfaren hadde sagt noe krenkende
om profeten Mohammed. Ryktene var nok til
at bydelen han bodde i, Joseph Colony i
Lahore, ble angrepet av en rasende mobb.
Rundt 180 hjem og bygninger, eid av kristne,
ble satt i brann. I stedet for å straffe angriperne har myndigheten altså latt Sawan sitte i
fengsel siden da. Den 27. mars i år ble han
dømt til døden, etter stort press mot dommerne i saken fra ekstremistiske grupper.

«Blasfemiske tekstmeldinger»
Ekteparet Shagufta og Shafqat ble 4. april i år
dømt til døden for å ha sendt tekstmeldinger
med blasfemisk innhold i fjor sommer. Også
i denne saken er bevisføringen svak, og det
virker som om dommen kom etter stort
press fra ekstremistiske islamister. Shagufta
hevder at hennes mobiltelefon ble stjålet en
måneds tid før de angivelige tekstmeldingene
skal ha blitt sendt. Paret har fire barn fra fem
til tretten år, og mannen har en alvorlig ryggskade.

Venter i måneder og år
I tillegg til Asia Bibi, som ble dødsdømt i
2010, er det nå fire kristne som er dømt til

Sawan Masih

Shagufta Kausar

Gå til www.stefanus.no – last ned appellbrevet, signer og send!

Med vennlig hilsen
Shafqat Emmanuel

Lisa Winther
rådgiver menneskerettigheter

Lyst til å gjøre appelltjenesten enda sterkere?
Vi trenger deg som kan og vil bidra med oversettelse til engelsk. Vi ønsker at ikke bare
nordmenn, men tusener av mennesker i
andre land også signerer våre appeller! Derfor
har vi knyttet kontakt med noen organisasjoner i andre verdensdeler. De vil gjerne slutte
seg til våre appellaksjoner. For at de på en
enkel måte skal kunne bruke appellene, må
introduksjonsbrevet oversettes til engelsk. Vår
tid strekker ikke alltid til, og derfor spør vi om
nettopp din hjelp! Hvis du behersker engelsk
godt og kan tenke deg å gjøre dette cirka 10
ganger i året, ta gjerne kontakt med menneskerettighetsrådgiver Lisa Winther på e-post:
lw@stefanus.no. Vi ser frem til å høre fra deg!

Asia Bibi

Adnan Prince

Bli appellvenn! Brev, e-post eller SMS. Se våre nettsider: www.stefanus.no
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Stefanusprisen

Stefanusprisen 2014 tildeles

ASMA JAHANGIR
Pakistansk advokat og menneskerettighetsaktivist
Tekst: Gisle Skeie

Asma Jilani Jahangir (62) har jobbet for menneskerettigheter og trosfrihet i over 40 år. Hun er en
fremtredende menneskerettighetsaktivist – både i Pakistan og internasjonalt – og har viet livet sitt
til å beskytte rettighetene til religiøse minoriteter, kvinner og barn i Pakistan.
I komiteens begrunnelse for pristildelingen heter det blant annet:
• Asma Jahangir er en av få som tør å
stå opp mot de beryktede blasfemilovene og Hudood-forordningene i
Pakistan.
• Hun har hjulpet mange kristne og
andre religiøse minoriteter i Pakistan, både gjennom sine internasjonale verv og sin advokatpraksis i
Pakistan.
• Hun gjorde en solid innsats i vervet
som FNs spesialrapportør for trosog livssynsfrihet.
• Med muslimsk bakgrunn risikerer
hun mye ved å engasjere seg så
sterkt for diskriminerte og forfulgte
religiøse minoriteter i sitt hjemland.
• Ved å gi prisen til Asma Jahangir
ønsker komiteen å løfte frem og
styrke krefter i det pakistanske samfunnet som fremmer grunnleggende
menneskerettigheter, herunder trosfriheten.

Til Oslo i september
Stefanusprisen overrekkes Asma Jahangir
under et eget arrangement i Oslo den
2. september. Mens hun er i Norge vil
hun delta på et åpent seminar og ha
møter med embetsverk, politikere og
menneskerettighetsmiljø. Hun vil også
treffe det pakistanske miljøet i Oslo.
Mer om dette etter hvert som detaljene
kommer på plass.
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Om prisvinneren
Asma Jahangir ble født i Lahore, Pakistan, i 1952. Hun kommer fra en politisk
og aktivistisk, muslimsk familie og ble i
ung alder aktiv i kampen mot militærdiktaturet. Etter jusstudiene grunnla
hun og søsteren Hina Jilani i 1980
Pakistans første kvinnelige advokatkontor. I 1986 startet de Pakistans første frie rettshjelpsenter. Jahangir er gift
og har en sønn og to døtre.
I 1995 forsvarte hun en kristen fjortenåring som var anklaget for blasfemi.
De vant saken, men Jahangir ble utsatt
for dødstrusler mens den pågikk –
blant annet ble bilen hennes smadret
utenfor Høyesterett. Også senere har
hun og familien måttet tåle mye for
hennes kamp for rettferdighet; de har
vært utsatt for både angrep, innbrudd,
dødstrusler og å bli tatt som gisler.
Fra 2004 til 2010 var Jahangir FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet.
Retten til å skifte religion, samt fulle
rettigheter for religiøse minoriteter, var
saker hun jobbet målbevisst med. Hun
brukte også mye tid på å bekjempe
fremstøtene fra OIC (Organization for
Islamic Cooperation), som gjennom
FN-kanaler forsøkte å få til et internasjonalt forbud mot «fornærmelse av
religion og religiøse følelser». Hun
viste til de lignende blasfemilovene

man har i Pakistan, og hvordan disse
ble misbrukt i stor skala for å ramme
religiøse minoriteter og andre utsatte
grupper.

Priskomiteen
Stefanusalliansen tildeler Stefanusprisen til en person som har gjort seg
særlig bemerket i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter. Prisvinneren avgjøres av en komité på
seks personer – nedsatt av Stefanusalliansen: Tre medlemmer uten formell tilknytning til organisasjonen,
Odd Einar Dørum (komitéleder), Line
Henriette Holten Hjemdal og Knut
Vollebæk; én representant fra Stefanusalliansens styre, Gard Lindseth; to
representanter fra staben (ikke stemmerett), Kristin Storaker og Gisle
Skeie.

UTTALELSER OG GRATULASJONER
Odd Einar Dørum, leder for
Stefanuspriskomiteen:
– Med stort personlig mot har Asma
Jahangir stått opp for trosfrihet, i et
utfordrende og til dels fiendtlig miljø,
gjennom flere tiår. Både gjennom sin
advokatpraksis i Pakistan og sine
høytstående FN-verv, har hun vist at
det nytter å arbeide tålmodig og
prinsipielt med vern for minoritetsgrupper og enkeltpersoner, selv om
(Foto: Stortingsarkivet/ det har en høy personlig kostnad. Det
Scanpix)
blir en stor glede å ta imot henne i
Norge til høsten, når hun kommer for
å motta en svært velfortjent Stefanuspris.

(Foto: Stortinget/
Terje Heiestad)

(Foto:
Helsingforskomiteen)

Hadia Tajik, stortingsrepresentant
(Ap), leder av Justiskomiteen:
– Asma Jilani Jahangir er et kraftfullt
forbilde for kvinner over hele verden. I
flere tiår har hun kjempet utrettelig for
kvinners rettigheter, og for å bedre
kårene til dem som opplever å bli
undertrykket eller holdt utenfor. Med
imponerende utholdenhet konfronterer
advokaten og menneskerettighetsaktivisten ansvarlige politikere. Vi har
alle mye å lære av hennes mot, og
hennes vilje til å skape nødvendig
forandring.
Bjørn Engesland, generalsekretær i
Helsingforskomiteen:
– Asma Jahangir er en sterk, modig og
engasjert menneskerettighetsforsvarer.
Jeg har hatt gleden av å møte henne
flere ganger og har sett hennes arbeid
i Pakistan og i FN på nært hold.
Motkreftene er sterke og hun har tatt
stor personlig risiko. I mange år har
Asma Jahangir gjort en innsats for
menneskerettighetene som det står
stor respekt av. Hun er en verdig
prisvinner.

(Foto: Privat)

John Peder Egenæs, generalsekretær i
Amnesty Norge:
– Asma Jahangir er et av de modigste
mennesker jeg vet om. Med fare for
eget liv og til tross for trusler mot
egen familie har hun konsekvent stått
opp for rettighetene til de mest
utsatte. Det unike med Asma er at
hun like selvfølgelig og effektivt
forsvarer andres rettigheter i spennet
mellom gatene i Lahore, i Pakistans
(Foto: Amnesty Norge) høyesterett eller i FNs sikkerhetsråd.
Et stort antall mennesker lever i dag
fordi Asma kjempet for deres sak.
I tillegg er hun en evig inspirasjon
og et viktig korrektiv til utallige av oss
som kjemper for menneskerettigheter
sammen med henne.

(Foto: Lars O. Flydal)

TIDLIGERE STEFANUSPRISVINNERE
Biskop Thomas, Egypt, 2005
Doan Trung Tin, Vietnam, 2007
Tim A. Peters, Korea/Kina, 2008
Victor Biak Lian, Burma, 2010
Samuel L. S. Salifu, Nigeria, 2012

Cecilie Landsverk, Norges
ambassadør til Pakistan:
– Jeg kjenner Asma Jahangir som en
meget modig kvinne, som tør å tale
høyt og tydelig for minoriteters
rettigheter og mot urettferdighet, der
andre tier. Hennes grundighet og
faglige dyktighet i behandling av
kompliserte saker som advokat og
som talsmann, gjør at hun blir hørt
og respektert. Selv sterke motstandere
må gi tapt når hun argumenterer så
overbevisende og med slik glød om
rettferdighet og toleranse i samfunnet. Hun fortjener vår anerkjennelse
og støtte.

Hans Aage Gravaas, generalsekretær
i Stefanusalliansen:
– Om vi i Stefanusalliansen har hatt
og har et særskilt fokus på forfulgte
kristne, er vi samtidig opptatt av
trosfrihet for alle. Menneskers rett til
å ha en tro, å skifte tro og å praktisere
sin tro, offentlig så vel som privat, er
en helt grunnleggende menneskerettighet. Asma Jahangir er en verdig
vinner av Stefanusprisen. Hun har
frimodig utfordret angrep på trosfriheten nasjonalt og internasjonalt,
og på tvers av livssynsgrenser. Hun
er i så måte et flott eksempel til
etterfølgelse.
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AKTUELT PROSJEKT: Burma

Bli med når fremtiden formes!
Stefanusalliansen har et mangfoldig nærvær i Burma – gjennom dyktige partnere som hver dag
gjør en imponerende innsats for å bringe samfunnet i riktig retning.
Tekst: Gisle Skeie
Gjennom et tiår Stefanusalliansen bygget opp et solid samarbeid med fem dyktige partnere i dette vakre og spennende
landet – med en fortid av lang undertrykkelse og brutalitet.
Ennå er Burma i starten av en lang og utfordrende utvikling
mot et fritt, demokratisk og åpent samfunn. Her kan du lese
om våre fem partnere i Burma, som jeg møtte da en gruppe
fra Stefanusalliansen besøkte landet nylig.
Selv om norske og vestlige medier i økende grad stort melder om positive nyheter fra Burma, forteller våre partnere
om store utfordringer. Trosfriheten er under press. Muslimer jages og drepes i Arakan-delstaten. Kristne i Chindelstaten diskrimineres. Og hæren fortsetter å angripe
landsbyer. Våre partnere ber om støtte – bli med dem inn i
fremtiden!

slag som skal beskytte buddhismens særstilling, men samtidig vil medføre alvorlige krenkelser av trosfriheten.

CHRISTIAN FAITH MINISTRY
Baptistpastoren Aung Thet Nyunt og hans kone Charity (bildet) står bak et imponerende og mangfoldig arbeid. De driver både med fengselsbesøk, skoledrift og å hjelpe tidligere
barnesoldater tilbake til landsbyene og familiene sine. Stefanusalliansen samarbeider med dem om utdeling av bibler
og kristen litteratur til buddhistmunker. Vi har vært med å
trykke en flott bibel med gullkant, som foræres munkene i
full åpenhet. Munkene er ofte meget interessert i å lese religiøs og filosofisk litteratur.
«Burma er et svært religiøst land», sier Aung. «Det som
treffer noen munker sterkt, er den kristne grunntanken om
at Jesus har overvunnet alt; fristelser, død, sykdom, sosiale
skiller. Jesus har gjort det for dem – og dette opplever de
som en stor frihet.»

EQUALITY MYANMAR
Under militærjuntaens regime dro unge burmesere fra Burmas etniske delstater til Thailand for å få kurs i menneskerettigheter. Det var Equality Myanmar som drev kursene.
Frem til 2013 måtte de ha kontor i Thailand, men i fjor tok
de sjansen og flyttet hele virksomheten inn til Yangon.
«Så langt har det gått bra», sier Myo Min (bildet), organisasjonens sympatiske og dyktige leder. Han forteller at det er
lokale myndigheter som er vanskeligst. «På sentralt nivå er
landets nyvalgte ledere positive til demokrati og frihet, mens
på lokalt plan henger myndigheter og politi etter i utviklingen», sier Myo Min.
Men arbeidet er ikke uten risiko. Den siste tiden har Myo
Min mottatt telefontrusler, etter at han har kritisert et lovfor-

(Foto: Ingvar A. Isene)

CHIN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (CHRO)

(Foto: Gisle Skeie)
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Vest i Burma ligger Chin-delstaten, som har 87 prosent kristen befolkning. Dette er Burmas fattigste delstat, og kirker
og enkeltpersoner i delstaten har i årevis opplevd å bli
undertrykt av militærjuntaen og den mektige hæren. Kirker
og kors er blitt revet. En av CHRO sine grunnleggere, Victor
Biak Lian, ble for øvrig tildelt Stefanusprisen i 2010.
I det siste har CHRO vært sterke kritikere av flere lovforslag

som, dersom de vedtas, vil begrense trosfriheten kraftig.
Lovforslaget sier at en person må innhente myndighetenes
godkjenning for å endre sin religion. Og det skal innføres
strenge regler for ekteskap mellom buddhister og ikkebuddhister. Lovforslaget har bred støtte blant toneangivende
buddhistmunker som frykter at Burmas religiøse identitet
skal forvitre. Men lovforslaget har også sterke motstandere,
som CHRO og Equality Myanmar.

FREE BURMA RANGERS (FBR)
FBR ble startet i 1997 for å hjelpe Burmas mange internflyktninger som var blitt ofre for den brutale regjeringshæren. De
utdannet egne medarbeidere med spesielt fokus på barna;
dette arbeidet støttes av Stefanusalliansen og kalles Good
Life Club. Hvert år når over 100 medarbeidere ut til tusenvis
av barn i Burmas jungel. Ingen andre når ut til disse barna
på denne måten.
Vestlige medier gir ofte inntrykk av at det meste nå er greit i
Burma, etter at militærjuntaens tid formelt er over. Men den
egenrådige hæren angriper fremdeles etniske landsbyer
(særlig i Kachin-delstaten), til tross for at Burmas president
har bedt dem avslutte disse angrepene.
Mange barn er blitt adskilt fra foreldrene sine og mangler
mat, medisiner og undervisning. Good Life Club-lederne har
med seg klær, helseartikler, mat og lærebøker. Spesialtrente
medarbeidere snakker med barna om det de har opplevd.
De leker med barna, spiller gitar og synger sammen, deler
bibelvers og lager rollespill fra Bibelen – og gir medisinsk
hjelp.

Fra venstre: Salai Bawi Lian (CHROs leder), Mai Thin Yum, Salai Za Uk
og Lian Bawi Thang. (Foto: Gisle Skeie)

CHIN CHRISTIAN COLLEGE (CCC)
En gruppe fremtidsrettede personer jobber iherdig med å få
åpnet Chin-delstatens aller første universitet. Selve CCC har
eksistert en tid, men nå jobber man målrettet med å utvide
og forbedre studietilbudet kraftig og oppnå universitetsstatus. Chin-delstaten er ikke bare Burmas fattigste delstat,
men også den eneste uten et eget universitet. Et universitet
er viktig for å bremse fraflyttingen fra delstaten, noe som i
dag er et stort problem. Gjennom å få en mangfoldig universitetsutdanning på plass, ønsker man også å løfte delstatens næringsliv, arbeidsmuligheter og infrastruktur. Dette er
et stort og dristig prosjekt, og vi ønsker å være med!
(Foto: Free Burma Rangers)

Vær med på å forme fremtiden
Gi en gave til våre dyktige partnere i Burma!
Bruk giroen vedlagt bladet
eller benytt kontonr. 3000 14 57922
Fra Chin-delstaten. Barna er fremtiden! (Foto: Ingvar A. Isene)

7

Tyrkia og Syria

Flyktning
hjelper
flyktninger
Filona (24) hadde nettopp
begynt å jobbe som gymlærer i
Syria. Så måtte hele familien
flykte til Tyrkia.
Tekst: Thea Elisabeth Haavet
Foto: Birgit Solbakken
På taket av et hus i den lille landsbyen
Odabase i Øst-Tyrkia står 24 år gamle
Filona og peker i retning Syria.
– Der er hjembyen min, bare ti kilometer
herfra, sier hun lengselsfullt.
Filona er en av mer enn 600 000 av
Syrias 2,2 millioner kristne som er drevet på flukt (ifølge den katolske hjelpeorganisasjonen Aid to the Church in
Need). I halvannet år har hun og familien oppholdt seg i den lille landsbyen
på grensen til Syria og Irak.
– Vi flyktet fra hjemlandet vårt fordi
situasjonen stadig ble verre. Vi fryktet
for livene våre, sier Filona.
Halve søskenflokken hennes har for
lengst emigrert til Europa. To søstre
bor i Sverige og en bror i Tyskland.
Men Filona har ikke noe ønske om å bli
en del av den tallrike diasporen av
syriske kristne. Hun hadde nettopp
begynt å jobbe som gymlærer, og var
også den beste kvinnelige utøveren i
bordtennis i Syria.
– Før krigen hadde vi kristne det veldig
bra i Syria, og vi følte oss trygge. Vi
kunne til og med feire høytidene våre
utendørs. Men etter krigen begynte AlQaida og andre islamistiske grupperinger
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«Der er hjembyen min, bare ti kilometer herfra», sier Filona Gawrieh lengselsfullt og peker mot
Syria.

å angripe kristne i landsbyen vår. Jeg
underviste et stykke unna hjemmet
mitt, og jeg var alltid redd når jeg reiste
fram og tilbake til jobb, forteller hun.

Kidnappet fetteren
Faren til Fiona, Issa, ønsket heller ikke
å forlate hjemlandet. Han har gått fra å
være forsørger av storfamilien gjennom en god jobb i helsesektoren, til å
leve på matkuponger fra myndighetene
og støtte fra familien og kirken. Han
sier:
– Det er veldig vanskelig for oss å forlate stedet vi har bodd hele livet. Min
drøm er å dra tilbake til Syria, ikke å bo
i Europa. Barna mine vil også bo i
hjemlandet.
Issa forteller at de ikke tok med seg
annet enn klær da de flyktet.
– Vi var likevel heldige. Grensen vi krysset ble kontrollert av Al-Qaida, og de
lot oss dra. De ønsker jo at kristne skal
forlate landet, sier han.

Seksbarnsfaren frykter at hvis de islamistiske gruppene som kjemper i Syria
ikke blir stoppet, kommer alle kristne
til å forlate landet.
– Islamistiske grupperinger hadde
begynt å kidnappe folk i regionen vår.
Hvis de ikke fikk løsepenger, ble de
drept. I vårt område var det bare
kristne som ble kidnappet, fordi de
ønsket å gjøre dem utrygge og få dem
til å forlate landet, hevder han.

Munken Yuakim vendte tilbake til Tyrkia for å
vekke klosteret Mor Augin til live igjen.

kan. De trenger både økonomisk og
åndelig hjelp, for de går gjennom en
veldig vanskelig tid.
Det sier fader Yuakim, lederen av Mor
Augin-klosteret. Den 38 år gamle munken har selv vært flyktning. Familien flyktet til Nederland fra en landsby i nærheten av Mor Augin da han var 14 år.

Hele Filonas familie: Adai (15), mor Samira Hanna, far Issa Gawrieh, Filona (24) og Ninib (21).

Issa forteller at fetteren hans ble kidnappet og fikk valget om å konvertere
til islam eller å bli torturert. I en uke ble
han holdt fanget, før han ble reddet.
Da kunne han ikke spise fast føde på
flere måneder. Tunga var ødelagt av
brennmerkingen han hadde gjennomgått. Issa er likevel glad for at fetteren
slapp fra det med livet i behold:
– Før påske korsfestet de to kristne i
Raqqah og lot dem henge på korsene i
tre dager. De sa til dem at hvis de ikke
ble muslimer, ville de gjøre det samme
med dem som med deres herre.

Flykter til gamle trakter
Svært mange syriske kristne flykter til
nabolandene eller til Europa for å
slippe unna volden og frykten. For
familien Gawrieh var valget lett, da de i
likhet med mange syrisk-ortodokse
kristne har familie i Tyrkia.
– 95 prosent av oss kommer opprinnelig fra Tyrkia. Uansett hvilket sted vi
kommer til, hvor det fortsatt bor kristne,
så vil de ta vare på oss, sier han.
I landsbyen har familien fått tildelt et
hus som sto tomt fordi eieren har
emigrert til Sverige. Det er her den nest
største gruppen av syrianere i eksil
befinner seg – og nå har også denne
familien søkt om å bosette seg der.
Langt fra «gudstjenernes fjell», eller
Tur Abdin, som regionen de nå bor i,
heter.

Dette har alltid vært et kjerneområde for
de syrisk-ortodokse kristne, en av de
eldste kirketradisjonene i verden. Ifølge
tradisjonen vant apostlene mange for
troen i dette området bare tiår etter Jesu
død. Fra 300-tallet vokste det fram
hundrevis av klostre med nonner og
munker her, og for hundre år siden
levde det rundt 200 000 syrianere i
dette området. I dag teller de et sted
mellom 2 000 og 3 000.
Flere hundre tusen ble myrdet i denne
regionen, i det tyrkisk-kurdiske folkemordet på kristne minoriteter under
første verdenskrig. Og på den tiden
flyktet mange til nabolandet – ja, nettopp til Syria.

Klosteret hjelper
I dag er det bare en håndfull bebodde
klostre igjen i Tur Abdin. Familien
Gawrieh pleier ofte å besøke et av dem,
Mor Augin. Her får de åndelig og praktisk hjelp i ventetiden. Som i de fleste
syrisk-ortodokse klostrene i området,
bor det også her flere unge flyktninger
fra Syria.
– Flyktningene returnerer nå til landsbyene de opprinnelig kommer fra. De
oppsøker stedene de forlot under folkemordet, da familiene deres flyktet til
Syria. Nå kommer de tilbake til sitt
hjemland, og vi ønsker dem velkommen og prøver å hjelpe dem så godt vi

– Under PKK-krigen, mellom kurdiske
opprørere og den tyrkiske hæren, var
folket vårt fritt vilt. Vi ble mistrodd av
begge parter. Den siste kristne familien
i landsbyen min ble skutt og drept i
1990. Det var to år etter at familien
min flyktet. Men nå har en del av oss
begynt å vende tilbake. Flyktningene
fra Syria er også med å bringe nytt liv
til de syrisk-ortodokse landsbyene.

– Vi ber alltid for fred
Yuakim vendte tilbake til Tyrkia fordi
han kjente et kall til å vekke gamle Mor
Augin til live igjen. Han ville tjene sitt
hardt prøvede folk. Klosteret er grunnlagt i det tredje århundret etter Kristus
og regnes derfor som et av verdens
eldste klostre i drift.
– De første munkene fokuserte på å øve
seg i barmhjertighet. De forsynte blant
annet mennesker og dyr i karavanene
langs Silkeveien med drikke. Å be og å
vise barmhjertighet er vår viktigste oppgave som kloster, også i dag. Vi ber alltid
for fred og for at situasjonen i området
skal bli bedre, avslutter munken.

Stefanusalliansen begynte samarbeidet
med den syrisk-ortodokse kirken
sørøst i Tyrkia i 2011 – gjennom
plateprosjektet «Sangen fra Katakombene». Koret SKRUK har i samarbeid
med Erik Hillestad og Kirkelig
Kulturverksted spilt inn en plate,
inspirert av den eldste musikalske og
liturgiske tradisjonen som kirkehistorien kjenner til. I dag fortsetter
samarbeidet med støtte til klosteret
Mor Augins hjelp til syriske flyktninger
i området.
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Glimt fra årsmeldingen for 2013

Stefanusalliansen formidler støtte, omsorg og praktisk hjelp
til mennesker og kirker verden over som forfølges eller
undertrykkes på grunn av sin kristne tro. Organisasjonen
har også et generelt, globalt engasjement for religions- og
trosfrihet som en del av de universelle menneskerettighetene. Organisasjonen sender ikke ut misjonærer, men samarbeider i partnerskap med lokale kirkesamfunn,
menigheter, organisasjoner og kristne i de ulike land. Våre
samarbeidspartnere kjenner språket, kulturen og de lokale
forhold. Dette setter Stefanusalliansen i stand til å yte hjelpen målrettet, effektivt og der den trengs mest.

UTBLIKK
Det største enkeltprosjektet, økonomisk sett, er fremdeles i
Burma: Grassroot Human Rights Education Project. Andre
prosjektland av betydelig økonomisk størrelse er: Egypt
(Stefanusbarna og Anastasia/Anafora), Nord-Korea (bl.a.
næringsrike boller, soyamelk og gjødselfabrikk), India (bl.a.
menneskerettighetskurs), Thailand/Vietnam/Laos (bibelskole
for hmong-folket) – og Kirgisistan (Gode Hjem), som også
var et nytt prosjekt i 2013.

Fra høstens godt besøkte fakkeltog i Oslo, hvor Nord-Korea stod i fokus.
(Foto: Gisle Skeie)

NETTVERK OG SAMARBEID I NORGE
Gjennom deltakelse i ulike samarbeidsfora, både innen
menneskerettigheter, misjon og menighet, bygger Stefanusalliansen verdifulle allianser og gir relevante bidrag. Et godt
eksempel er de allerede nevnte fakkeltogene. Stefanusalliansen underviste i løpet av året om trosfrihet og forfølgelse
ved flere skoler, høyskoler og folkehøyskoler.

«SØNDAG FOR DE FORFULGTE»

TROSFRIHETSHEFTET

Stadig flere norske menigheter slutter opp om denne søndagen i november, i solidaritet med forfulgte trossøsken.
I 2013 fokuserte vi på Nord-Korea, og årets internasjonale
gjester var Tim A. Peters, CK Park og Min-Bok Lee. De deltok
på en rekke arrangementer både i Bergen, Hamar og Oslo.

Stefanusalliansens publikasjon «Freedom of Religion or
Belief – for everyone» ble i 2013 oversatt og utgitt på flere
nye språk, og enda flere oversettelser er under utvikling.
Heftet er blitt svært godt mottatt i menneskerettighetsmiljøer og tas stadig i bruk i nye land og sammenhenger.

FAKKELTOG

«SANGEN FRA KATAKOMBENE»

Fakkeltogene for forfulgte kristne ble i 2013 arrangert på
rekordmange ni steder: Bergen, Halden, Hamar, Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Stord og Trondheim. I Oslo
holdt nyutnevnt utenriksminister Børge Brende tale til de
fremmøtte på 7. juni-plassen.

SKRUK, Kirkelig Kulturverksted, munker fra Øst-Tyrkia,
Digni og Stefanusalliansen gav sammen ut CD-en «Sangen fra Katakombene», hvor norsk kortradisjon møter verdens eldste liturgi – som synges på arameisk, Jesu eget
språk. Kulturkirken Jakob var overfylt ved høstens urfremførelse.

MENIGHETER OG MISJON
Stefanusalliansen har nå vært medlem i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Den norske kirke i to år. Antallet
misjonsavtaler med menigheter har økt betydelig i perioden.
I tillegg kommer noen frimenigheter som har misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen, samt at det finnes et
trettitalls Stefanusbarnehager med fokus på Egypt.

INFO, APPELL, FORBØNN
Antallet Magasinet Stefanus-abonnenter, appellvenner (brev,
e-post, sms) og forbønnsvenner (e-post, sms) var nokså
stabilt gjennom hele året, uten store svingninger. Nettsidene (www.stefanus.no) ble oppdatert flere ganger ukentlig, og den nettbaserte ressursbanken til «Søndag for de
forfulgte» var mye brukt.
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GAVER OG ØKONOMI
2013 ble et rekordår for gaveinntektene, som totalt kom opp
i litt over 25 millioner kroner. De ordinære gaveinntektene
økte med drøyt 2,6 millioner kroner fra 2012, noe som var
godt over budsjett. De testamentariske gavene i 2013 var
noe lavere enn i 2012, men ellers har de fleste gavepostene
hatt en økning: Både fast givertjeneste, de faste girobrevene
og ofringer fra menighetene øker.

STAB
Hans Aage Gravaas tok over som generalsekretær etter
Bjørn A. Wegge i september. Ved utgangen av året var 18
personer ansatt i organisasjonen, fordelt på 16,4 fulltidsstillinger.

Nøkkeltall fra regnskapet for 2013

Inntekter i 2013 (anskaffede midler)		
2013		
Offentlige tilskudd		
3 046 025		
Innsamlede midler, gaver etc.		
25 111 001		
	Ordinære gaver
23 187 443		
20 631 705
Legatmidler
76 875		
Testament. gaver
1 746 683		
1 923 422
Inntekter fra operasjonelle aktiviteter		
92 507		
Finans- og investeringsinntekter		
217 757		
Andre inntekter		
75 409		
Totale inntekter		
28 442 700		

2012
2 572 129
22 555 127

64 088
374 682
94 105
25 660 131

Kostnader (forbrukte midler)						
Kostnader til anskaffelse av midler		
2 690 877		
2 390 296
Kostnader til formålet		
21 921 725		
19 503 136
Administrasjonskostnader		
3 293 991		
4 072 505
Forbrukte midler i 2013		
27 906 593		
25 965 937
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

536 107		

-305 806

Slik ble aktivitetsresultatet brukt						
Sareptafondet – netto økt med		
326 983 a)		
173 569
Øremerkede gaver – netto minket med		
-335 588 b)
-100 568
Annen egenkapital – overført		
544 712		
-378 807
Totalt		
536 107		
-305 806
a) I løpet av 2013 har vi bevilget til sammen kr 1 173 017 fra Sareptafondet.
b) Av tidligere års avsettinger til «øremerkede gaver», har vi brukt kr 914 038 i løpet av 2013. Ved årsskiftet ble det avsatt kr 578 450
til «øremerkede gaver»fra innsamlinger i 2013 hvor vi har fått inn mer gaver enn vi hadde brukt til disse prosjektene.

Innsamlingsprosenten
Gaver
Kostnader til anskaffelse av midler
Innsamlingsprosenten

2013
25 011 001
2 690 877
89,2 %

2012
22 555 128
2 390 296
89,4 %

2011
21 865 718
2 495 705
88,6 %

Revisjonen er utført av BDO Lillestrøm
Fullstendig regnskap er tilgjengelig på våre nettsider: www.stefanus.no (under menyen OM OSS)

Slik ble inntektene fordelt:
78,6%

11,8%
Kostnader til anskaffelse av midler
9,6%

Kostnader til formålet
Administrasjonskostnader
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Glimt fra verden
ved Elisabeth Engelsviken

Egypt
Menneskerettighetskurs
Selv om de fleste ønsket et lengre kurs der
man kunne gå enda mer i dybden, var det
mange som uttrykte at de tok med seg verdifulle refleksjoner hjem. Noen av deltakerne sa det slik: «Nå vet jeg at jeg ikke er
alene. Jeg har en mulighet til å kjempe og
kan gjøre noe, selv med små midler, bare
jeg ikke gir opp!»

Bring tilbake våre koptiske jenter!

I
I slutten av mars var menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen, Lisa Winther, på Anafora i Egypt og hadde en to
dagers workshop om menneskerettigheter og trosfrihet.
Det var en engasjert gruppe mennesker i mange aldre og
fra ulike kirker i Kairo og omegn som deltok. Gjennom
interaktive øvelser og diskusjoner så de nærmere på menneskerettighetenes universalitet, historie, FN-systemet, viktigheten av trosfrihet og hvordan man kan analysere
trosfrihetsbrudd. Kurset ble avsluttet med en idémyldring
om hva de selv kan gjøre videre.
«Som alltid er det en stor berikelse å få være på Anafora og
ha tid sammen med kursdeltakerne. Jeg har mye å lære av
dem, som til daglig lever i en kontekst der deres rettigheter
er under press», sier Lisa.

Nord-korea
Vårtegn for landet?
Medarbeidere i Stefanusalliansen har nylig besøkt NordKorea. Vår partner hjelper tusenvis av barn med daglige forsyninger av næringsrike boller. På bildet ser vi ivrige, unge
bakere i ferd med å forberede neste dags levering. Inntrykkene for våre medarbeidere er et samfunn i endring. Ikke
lenger fullt så lukket, lettere å få øyekontakt og smilene kom
oftere fram hos mennesker de møtte. Flere farger, ikke fullt
så grått som tidlligere. Men dette gjelder nok først og
fremst i enkelte avgrensede områder av landet, hvor
næringslivet har fått bedrede vekstvilkår de siste årene. For
øvrig er regimet både totalitært og sterkt undertrykkende,
som man kan lese om i FNs omfattende rapport om NordKorea fra i vår.
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Arne H. Fjeldstad er leder for The Media
Project, et globalt nettverk av journalister
som er opptatt av religionens rolle i samfunnet. Han har tidligere bodd flere år i
Midtøsten og har et levende engasjement
for områdets kristne kirker. I Vårt Land i mai
skrev han om det langvarige, omfattende
problemet med bortføringer av koptiske
jenter i Egypt – med linjer til bortføringen av skolejentene i
Nigeria. Han skrev:
«I kjølvannet av den storstilte leteaksjonen etter over 270 bortførte skolejenter i Nigeria har også en annen kampanje sett
dagens lys. Kampanjen «Bring Back Our Coptic Girls Egypt»
startet i mai for å rette søkelyset på de mange unge koptiskortodokse jentene som er blitt bortført. Tall som ca. 500 bortførte bare siden 2011 brukes av aktivistene som allerede har
laget flere plakater med unge jenter som er savnet. Det spesielle i Egypt: I en rekke tilfeller står også navnet på den som –
ifølge vitner og/eller familie – er personen som står bak
bortføringen. Politiet og landets sikkerhetsmyndigheter er påfallende lite interessert i sakene, som svært sjelden fører til noen
pågripelser.»

Tyrkia

I

Studietur
I slutten av april reiste åtte representanter for Bjørgvin bispedømme sammen med en gruppe fra Stefanusalliansen til Tyrkia. Dette var hovedsakelig en studietur for å få et innblikk i
trosfrihetssituasjonen i landet, men også for å besøke lokale
partnere i Tur Abdin og Antalya. Det var et spennende møte
med menigheten i Antalya, hvor ny kirke snart er på plass

– et prosjekt som Stefanusalliansen har støttet det siste
året. Spennende var det også å møte ungdommene i kirken
som fortalte hvor vanskelig det kan være å være en trosminoritet i Tyrkia. Det samme sier syrianerne i Tur Abdin-området. På bildet ser vi den norske gruppen sammen med fader
Yuakim i Mor Gabriel-klosteret ved grensen til Syria.

Iran
Situasjonen forverret for Saeed Abedini
Stefanusalliansen har appellert for Saeed Abedini tidligere,
og vi har flere ganger skrevet om hans situasjon i Magasinet Stefanus. Han har vært urettmessig fengslet siden september 2012, og nå ber iranske kristne på nytt om spesiell
forbønn for ham og hans familie.
I midten av mars ble han overført til et sykehus hvor han fikk
begrenset medisinsk hjelp, men hvor familien fikk mulighet
til å bringe mat til ham, slik at han kom seg litt og fikk nye
krefter. Den 20. mai kom imidlertid sikkerhetspolitiet og fjernet ham fra sykehuset uten å ha gitt beskjed på forhånd. De
skal både ha banket ham opp og gitt ham elektrisk sjokk, før
de sendte ham tilbake til Rajai Shahr-fengselet. Denne hendelsen følger i kjølvannet av mishandling av kristne og andre
innsatte i iranske fengsler de siste ukene.
Saeed har delt statsborgerskap mellom Iran og USA, og hans
kone og barn oppholder seg i USA. Familien er takknemlig for all
støtte som Saeed og hans nærmeste har fått, men ber nå om
fortsatt forbønn – at han må få oppleve nærhet til Jesus og få

den medisinske hjelpen han
trenger. De oppfordrer oss til
å be om at hans kone Nagmeh og barna, og resten av
Saeeds familie, skal oppleve
Jesu nærvær og fred – og om
at dommen må oppheves og
Saeed bli satt fri.
De ønsker også at vi skal
huske andre som er urettmessig fengslet i Iran på
grunn av sin kristne tro, og
be om at de må bli løslatt.
Til sist blir vi oppfordret til
å be for de andre som er
involvert i saken, at de må
få lære Jesus å kjenne og
Nagmeh og Saeed Abedini sammen
velge å følge ham.
med barna.


Kilde: Middle East Concern (Foto: Privat)
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Noen tall om trosfrihet
43 % av verdens land har sterke restriksjoner
på trosfriheten.
76 % av verdens befolkning, rundt 5,3 milliarder mennesker, lever i land med sterke restriksjoner på trosfriheten.
Det betyr ikke at 5,3 milliarder mennesker lever
under daglig diskriminering og forfølgelse,
men at de risikerer å gjøre det.
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Trakassering av kristne er mest utbredt, og har
siden 2006 funnet sted i 151 land. Trakassering
av muslimer har skjedd i 135 land.
Jøder, som utgjør mindre enn 1 % av verdens
befolkning, har opplevd trakassering i hele 95
land.
Kilde: Pew Research Center, 2014: «Religious Hostilities Reach
Six-Year High»

I tjeneste for trosfrihet
Brian Grim, en ledende ekspert på internasjonal trosfrihet, besøkte Oslo i april.

Tekst: Kristin Storaker
Foto: Thea Haavet
Brian Grim er hjernen bak Pew Research Center sine omfattende og anerkjente rapporter om trosfrihetssituasjonen i 198 land og territorier.
Han kommer fra USA og var invitert
som hovedtaler til Stefanusalliansens
årlige representantskapsmøte. Menneskerettighetsavdelingen i Stefanusalliansen benyttet anledningen til å ta
med denne anerkjente trosfrihetseksperten til møter med både politikere på Stortinget og politisk ledelse i
Utenriksdepartementet (UD), samt
andre organisasjoner.

Verdensvant
Det var ikke første gang Brian møtte
politisk ledelse til samtale om trosfrihet. I 2012 var han invitert til UD for
å lære den norske utenrikstjenesten
hvordan restriksjoner på trosfriheten
påvirker religiøse minoriteter. I tillegg
har Grim møtt en rekke andre regjeringer og internasjonale organisasjoner,
blant annet FN og EU.
Hvis vi tar et steg tilbake og ser på Brians bostedsadresser i løpet av 80- og
90-tallet, er det kanskje ikke overraskende at han inviteres inn av land så
forskjellige som India og Qatar, Finland og Vietnam. Han startet sin internasjonale karriere i Kina, hvor han
jobbet som misjonær, med utdanning
og utvikling. Der fikk han og kona, Julia
Beth, deres fire barn, som alle bærer
kinesiske navn. De dro videre til tidligere Sovjetunionen, så til Sentral-Asia,
Tyskland, Malta og til slutt Midtøsten.

Gjennom denne lange reisen lærte Brian
mye om hvordan trosfrihet og religiøse
minoriteter behandles rundt om i verden. Da han kom til Midtøsten, gikk det
et lys opp for ham: «Før hadde jeg sett
trosfrihetskrenkelser kun ut fra myndighetenes restriksjoner, men da jeg bodde i
Midtøsten, oppdaget jeg at fiendtlighet
fra samfunnet også spilte inn!»

heng mellom myndighetsrestriksjoner
og samfunnsfiendtlighet: Land med
sterke statlige restriksjoner har ofte
høy samfunnsfiendtlighet. Og myndighetsrestriksjoner fyrer opp under samfunnsfiendtlighet.

jeg at fiendtlighet

Et eksempel er Pakistan. Landet har et
svært strengt lovverk, hvor for eksempel blasfemiske uttalelser og krenkelser av Koranen kan straffes med
døden. I tillegg ligger landet helt på
topp når det gjelder fiendtlighet fra
samfunnet. Stefanusalliansen mottar
ukentlig nyheter om overgrep mot
kristne pakistanere på grunn av deres
tro.

fra samfunnet også

Trosfrihet er bra for business!

“

Da jeg bodde i
Midtøsten, oppdaget

spilte inn.
Banebrytende arbeid
Oppdagelsen om at trosfrihet begrenses fra to hold, både myndigheter og
samfunn, tok han med seg inn på Pew
forskningssenter i USA, da han begynte
der i 2006. I den omfattende årlige
rapporten, Global Restrictions on Religion, har Brian Grim kvantifisert og
kategorisert alle trosfrihetsrestriksjoner, i så godt som alle verdens land,
under to hovedkategorier: Myndighetsrestriksjoner og samfunnsfiendtlighet.
Rapportene har vært banebrytende
innen trosfrihetsarbeidet og brukes
hyppig av menneskerettighetsmiljøer
og politiske beslutningstakere.
– Jeg pleier å si at jeg tar temperaturen
på verden. Man ser en klar sammen-

I dag er Brian leder av organisasjonen
Religious Freedom and Business. Budskapet hans er enkelt, men viktig: Trosfrihet er bra for business!
– Jeg ønsker å bruke en positiv vinkling. Ofte fremstår bedrifters samfunnsansvar som en byrde. Det
behøver ikke være sånn! Det finnes
gode forretningsgrunner til å jobbe
for trosfrihet. Et prosjekt jeg jobber
med nå, er søppelhåndtering i Pakistan. Det er dalitene, de såkalte kasteløse, som har ansvar for søppelet
der. Arbeidet drives veldig primitivt,
og de som jobber med dette er svært
fattige og stigmatisert på grunn av
sitt yrke. Men la oss snu det rundt:
Det finnes mye penger i søppel! Hva
om utenlandske søppelselskaper
gikk inn og profesjonaliserte søppelhåndteringen til dalitene? Det ville
blitt en vinn-vinn-situasjon, avslutter Brian.

15

india

Hindunasjonalisme
på fremmarsj
Over en periode på fem uker i april-mai gikk
verdens største valg av stabelen i India.
Vinneren er det hindunasjonalistiske partiet BJP.
Tekst: Kristin Storaker
Vinnerpartiet Bharatiya Janata Party (BJP) og den nye statsministeren Narendra Modi er kontroversielle figurer sett
utenfra, men veldig populære i India. Den karismatiske
Modi har klart å mobilisere enormt, og resultatet er en historisk valgdeltakelse på 66 %, hvorav 31 % stemte på BJP.
I indisk sammenheng er dette usedvanlig bra.

Anti-muslimsk
Modi kommer fra stillingen som guvernør i delstaten Gujarat, hvor et horribelt angrep på den muslimske minoriteten
fant sted i 2002. Nesten 2 000 muslimer ble drept i angrepet, ledet av hindunasjonalister. Titusener måtte flykte, og
flere tusen ble stående igjen hjemløse etter at volden gav
seg. Vitner har fortalt at politiet, i stedet for å hjelpe ofrene
til sikkerhet, ledet an i angrepene og forhindret andre som
forsøkte å hjelpe. Modi anklages for å ha stått bak politibefalingen om å ikke hjelpe, og har av den grunn vært nektet
innreise til USA og Storbritannia siden.

«Gode dager i vente»
Modi har likevel vunnet stor popularitet i India, på grunn av
den økonomiske utviklingen han har fått til i Gujarat. Han
er også en av få toppolitikere som har unngått korrupsjonsskandaler. Nå lover han å ta med seg hele Indias befolkning
på 1,25 milliarder mennesker inn i fremtiden. «Gode dager i
vente!» tvitret han da han så seieren.
Men gode dager for hvem? For forretningsfolk, utenlandske
investorer og hindunasjonalister? Religiøse minoriteter er
nervøse for fremtiden. Trosfriheten står allerede svakt i India,
og overgrep mot annerledes troende er utbredt. Ifølge Tehmina Arora, en indisk advokat, er det blitt registrert angrep
mot religiøse minoriteter over hele landet, men særlig i de statene hvor det hindunasjonalistiske BJP har hatt makten og
hvor grupper assosiert med dem har vært aktive. Anti-konverteringslover finnes i syv delstater. En av delstatene er Gujarat,
som vedtok loven to år etter at Modi ble guvernør der.

Hindunasjonalisme
I en alder av 10 år ble Modi medlem av Rashtriya Swayam16

Allerede høsten 2012 var det mange som så Modi som
kommende statsminister.

sevak Sangh (RSS). RSS er en militæraktig, hindunasjonalistisk gruppe som har kjempet under slagordet: «Å være
inder er å være hindu.» RSS har et stort nettverk i India,
som de har brukt for å fremme Modis kandidatur som leder
av BJP og statsminister av India. Likeså har Modis statsministerkandidatur hjulpet RSS med nyrekruttering, som
visstnok for tiden ligger på 10 000 nye medlemmer hver
måned.
Medlemmer av ungdomsvingen av RSS sier i et intervju til
The Economist at Modi er «en av oss», og at han kommer
til å jobbe for RSS sine kampsaker. Dette innebærer blant
annet å bygge et hindutempel over ruinene av en moské fra
1600-tallet, å frata det hovedsakelig muslimske Kashmir
dets særskilte status i grunnloven, samt å innskrenke muslimers spesielle ekteskapsregler. Det er også forventninger
om en mer aggressiv utenrikspolitikk overfor Pakistan og
Kina.

Bekymrede kristne
Også kristne i India er bekymret. I et TV-intervju i april i år,
da Modi ble spurt om hva han ville gjøre for å beskytte
kirker mot angrep, svarte han at han aldri hadde hørt om
slike angrep. Det er urovekkende, når man vet at dette ikke
er uvanlig.
John Dayal, en av Stefanusalliansens partnere i India, sier i
en kommentar til Magasinet Stefanus:
– For Indias 200 millioner som tilhører religiøse minoriteter, blant dem rundt 27 millioner kristne, bringer Modis
overveldende seier med seg farlig bagasje: Kvelertaket den
ekstremistiske hindugruppen RSS har på det nye regjeringspartiet. Kommer Modi, som er stolt av sin karriere i Sangh
Parivar [et nettverk tilknyttet RSS], til å la dem få diktere den
kommende politikken? Det gjenstår å se.

Nigeria

Kidnappinger er dessverre ikke noe nytt
Verden har engasjert seg sterkt i kidnappingen av de over 200 skolejentene som i april ble
kidnappet fra et hovedsakelig kristent område i delstaten Borno.
Alle farens forsøk på å redde sine barn fra ekskonas slektninger viste seg fåfengte. Far og barn ble adskilt og har ennå
ikke sett hverandre igjen. Muslimske ledere i Maiduguri fortalte ham rett ut at fordi han var en kristen, en vantro, kunne
han ikke få se døtrene. Offentlige tjenestemenn og rettsvesenet motarbeidet hans forsøk på å få dem tilbake.

Den hjerteskjærende dommen
Etter ekskonas død, fremsatte John et juridisk krav om at
slektningene ikke kunne holde barna borte fra faren sin. De
tre døtrene var da – for ti år siden – 11, 9 og 6 år gamle.
Han argumenterte med at barna trengte den faderlige kjærlighet bare han kunne gi, spesielt etter morens død.

Michelle Obama bidro til at kampanjen #bringbackourgirls spredte seg
lynraskt over hele verden. (Foto: Instagram/Michelle Obama)

Tekst: Gisle Skeie
Boko Haram har ført jentene dypt inn i skogene mellom
Nigeria og Kamerun, og sier at de skal selge dem som ektefeller til militante islamister. Over hele verden har folk stilt
seg bak kampanjen #bringbackourgirls. I skrivende stund
er det et par uker siden nigerianske myndigheter skrøt til et
internasjonalt pressekorps av at de visste hvor jentene
befant seg. Siden har vi ikke hørt noe.

Johns tre døtre
Dessverre er ikke slike bortføringer noe nytt i Nigeria. En
endeløs rekke av hjerteskjærende historier om islamistiske
bortføringer har fått gå upåaktet hen gjennom mange år. En
av disse sakene handler om en kristen far til tre jenter fra
Chibok, en by med kristen majoritet i delstaten Borno. I
2007 møtte Morning Star News sin korrespondent i Nigeria
denne faren; vi kaller ham John.
Kona til John skilte seg fra ham i 1996, fordi han konverterte
til kristendommen. Etter dette tok John seg av parets tre
døtre, også etter at ekskona giftet seg på nytt i 2000. Høsten
2004 døde hun. Hennes muslimske slektninger overtalte
John til å la de tre jentene besøke sin mors familie, for å
sørge. Etter en uke dro faren for å hente dem. Da hadde en
pensjonert politimann hjulpet med å frakte jentene til et
annet hus i byen Maiduguri, hvor de ble holdt innestengt.

Men muslimske ledere og offentlige tjenestemenn nektet
ham all rett til å se døtrene. Dommeren avviste blankt å gi
ham foreldreretten til sine egne barn – fordi han var kristen.
Morning Star News sin korrespondent skriver:
«Jeg gråt da jeg leste dommen fra retten. Jeg har fortsatt en
kopi. Dommeren uttalte at ifølge islam kan en ikke-muslim
ikke få foreldrerett til barna – uten å konvertere til islam.
Ingen offentlig tjenestemann i Nigeria har gjort noe som
helst forsøk på å redde disse kristne jentene og gjenforene
dem med faren.»

Hva nå?
Etter ti år og mange slike hjerteskjærende kidnappinger, har
altså problemet med islamistiske kidnappinger eksplodert.
Den nigerianske regjeringen har vært altfor sene med å
stanse utviklingen. De fleste kristne i denne delen av Nigeria er nå tvunget på flukt fra hjemmene sine – til land som
Kamerun, eller til andre steder i Nigeria.
BOKO HARAM
• Grunnlagt i 2002.
• Boko Haram betyr «vestlig utdanning er forbudt» på
hausa-språket.
• Begynte med militære operasjoner i 2009, med mål om å
opprette en islamsk sharia-stat.
• Boko Haram har flere tusen menneskeliv på samvittigheten,
hovedsakelig nordøst i Nigeria. Bare i 2014 er minst 3 300
mennesker drept.
• Ifølge nigerianske myndigheter er over tre millioner drevet på
flukt, og 250 000 bare det siste året, ifølge Flyktninghjelpen.
• Kirker, kristne landsbyer, politistasjoner, myndighetsbygninger
og markeder angripes ukentlig. Flere moskeer er også blitt
angrepet.
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Barn bryr seg!
Stort engasjement for Stefanusbarna
Portveien barnehage i Grimstad har vært vennskapsbarnehage med Stefanusbarna i Egypt i seks år. Siden jul har vi
fortalt barna om Mamma Maggie og hennes arbeid, og jeg
har vist bilder fra mitt besøk dit for noen år siden. Barna
ble raskt engasjert og kom med kreative og konkrete forslag til hvordan vi kunne hjelpe dem. Det har de fått
mulighet til!
Men vi ønsket også å fokusere på Stefanusbarnas ressurser. «I can!» lærer barna i Egypt. «Jeg kan!» lærer barna i
Portveien barnehage. Så snakket vi om hva hver enkelt av
barna er god på, og hvor flott det er at Gud har skapt oss
forskjellige.
Barna lagde også sine egne innsamlingsbøsser, som de
har hatt med hjem. En mor fortalte at datteren hennes på
fire år gikk rundt til familie, venner og naboer og ba dem
gi penger til Stefanusbarna. Mange kom tilbake med svært
fulle bøsser!
1. april ble alle foreldre og søsken invitert til foreldresuppe,
med rundstykker bakt av barna. Foreldre og søsken stilte
opp i høye antall! Barna fortalte selv til foreldrene om Stefanusbarna, hva de trengte og hvordan vi kunne hjelpe.
Dette kunne de!
Når Stefanusbarna får besøk, gir de blomster som de har
lagd selv. Dette syntes vi viste en så god holdning at vi
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ønsket å gjøre det samme selv. Og da foreldrene kom, fikk
de først vakre, selvlagde blomster av barna i gave. Men
etter det måtte de betale. Barna solgte egenproduserte
kunstbilder, påskedekorasjoner, lysestaker og mat. Lodd
solgte de også – to flotte fruktkurver hadde vi fått av den
lokale kjøpmannen!
Mens det yret av liv, rullet en lysbildeserie fra arbeidet i
Egypt over skjermen. Det kom inn i alt rundt 12 000 kroner
til Stefanusbarna! Dette arbeidet fortsetter vi med – det gir
voksne og barn mening!
Hilsen
Kari Lilleaasen
pedagogisk leder i Portveien
kultur- og naturbarnehage
Grimstad

Magasinet Stefanus som lydbok
Gjennom KABB (Kristent arbeid blant blinde og
svaksynte) leses alle utgavene av Magasinet Stefanus
inn som lydbok. Kjenner du en som kunne hatt bruk
for dette? Vi sørger gjerne for å sende det til deg
– helt uten kostnader og syv ganger i året. Ta kontakt,
så hjelper vi deg!
E-post: post@stefanus.no | Tlf.: 23 40 88 00

Runa takker
for seg
Runa Riksaasen går i sommer av med pensjon fra stillingen i Stefanusalliansen.
Mange av dere har nok hatt
kontakt med henne opp
gjennom årene, og det blir
ikke lett å følge opp hennes
gode og personlige kontakt
med givere og støttespillere.
Runa kom til Norsk Misjon i
Øst i 1995. Hun har stått for
den daglige kontakten med
givere og hatt ansvar for
giverregisteret. Hun har
også vært vår grafiske designer i mange år, og mye av
materiellet dere har fått tilsendt har vært utformet av
Runa.
På bildet får hun overrakt en
flott avskjedsgave – et
maleri av Kristus som Runa
lenge har vært glad i. Male-

TEMAREISE

KYPROS 6.-16. OKTOBER 2014
Møte med mennesker, tro og kultur

riet var i sin tid en generøs
gave til Stefanusalliansen
fra ildsjelen Eli Minde på
Stord, som på sin side er
glad for å vite at det nå er
Runa som skal ha bildet.
En stor og god takk til Runa
for uvurderlig innsats gjennom mange år! Både Stefanusalliansens ansatte og
støttespillere
vil
savne
henne. Må Gud velsigne
den nye livsepoken som nå
står for døren. Alle som
kjenner henne, vet godt at
Runa hverken mangler krefter eller virketrang, så vi tror
at det er innholdsrike dager
som ligger foran henne nå.

Reiseledere:
Jan Gossner - tidl. rektor ved Høyskolen i Staffeldts gate
Bjørn A. Wegge - tidl. generalsekretær i Stefanusalliansen
• Paulus’ forkynnelse av kristen tro i en flerkulturell verden.
• Tradisjonsrike klostre og kirker – kultur og musikk.
• Den globale kirke og Midtøsten – møte personer og
miljøer med base på Kypros.
• Ferieopplegg over 10 dager med god veksling
mellom tilbud, fritid, strand og by.
Hotellet Crowne Plaza ligger flott plassert med
egen strand og vakker promenade til sentrum og
gamlebyen i Limassol.

INTERESSERT? TA KONTAKT!
Last ned katalog - www.fokusreiser.no

Tlf 38 12 56 60 • post@fokusreiser.no

ENGASJER DEG – SAMMEN FOR DE FORFULGTE
PROTESTER!
Bli en av våre 6 500 appellvenner! Én
aksjon per mnd. Velg e-post,
brevpost eller sms (send sms ROP
til 2377).

LES!
Magasinet Stefanus gir god
informasjon. Syv utgaver i året.
Abonnementet er gratis. Du
kan også få nyhetsbrev på epost annenhver uke.

BE!
Be for mennesker, kirker, land og
prosjekter. Du kan få aktuelle
bønneemner på e-post (ukentlig)
eller i Magasinet Stefanus.

FØLG OSS!

GI!

!

Forkjemper er navnet på vår faste
givertjeneste. Faste gaver gir økt
forutsigbarhet og lave administrasjonskostnader: www.forkjemper.no

Jevnlige oppdateringer – finn
oss og følg oss!
Facebook: Stefanusalliansen

!

Twitter: @trosfrihet

Påmelding: www.stefanus.no – post@stefanus.no – Tlf.: 23 40 88 00
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Menighet mot urett!

Kvæfjord kirke ble innviet i 1867 og ligger på Rå i Borkenes
kommune, Troms fylke. (Foto: Kvæfjord menighet)

I Kvæfjord i Troms hører appellaksjonene naturlig hjemme i menighetens liv. Noe å tenke på?
– Sokneprest Arne Håkonseth, hvorfor
og hvordan ble Kvæfjord «appellmenighet»?
– Vi skulle skifte misjonsavtale. Vi gikk
inn for Stefanusalliansen fordi flere i
menighetsrådet har et sterkt menneskerettsengasjement. I kontakt med dere ble
det til at arbeidet i Egypt (Stefanusbarna
og Anastasia) ble områdene våre. Det
hadde allerede vært nevnt i menighetsrådet at en appelltjeneste som den
Amnesty har, kunne det ha vært fint å
promotere i menigheten. Da vi ble oppmerksomme på Stefanusalliansen sin
appelltjeneste, ble det avklart at vi i tillegg til å støtte det nevnte arbeidet i
Egypt, også kunne være appellmenighet.
– Hvordan fungerer det i praksis?
– Vi informerer i gudstjenester og
andre menighetssammenhenger om
den aktuelle appellsaken og deler ut
appellbrev. Vi legger også ut den aktuelle appellsaken på forsiden på nettsidene våre, i tillegg til at det alltid
finnes en lenke til appelltjenesten på
www.stefanus.no.

– Hvordan har responsen vært?
– Noen har sagt at det er fint å kunne
være med på noe sånt. Men vi har
ingen oversikt over hvor mange som
sender appeller. Det konkrete ved å
appellere for ett bestemt menneske,
med navn og ansikt, blir holdt fram
som engasjementsfremmende.
– Hva vil du si til andre menigheter
hvor dette kan være aktuelt?
– At det er bare å sette i gang. Det kan
være andre og mer offensive måter å

gjøre det på enn hos oss, men vi synes
det er fint å kunne bidra på vår enkle
måte.
Herved sendes oppfordringen videre:
Bli en «menighet mot urett»!
Vi hjelper dere med å komme i gang.
Ta kontakt med Birgit Solbakken og
hør mer!
E-post: bs@stefanus.no
Tlf.: 23 40 88 00

Her er to av personene vi har appellert for det siste året:
SUDAN:
Meriam
Ibrahim
(her med
ektemannen
Daniel),
dømt til
døden for
sin tro:
Dommen er
anket.

IRAN:
Mustafa
Bordbar,
dømt til ti
års fengsel
for sin tro:
Løslatt og
frikjent.

