49. årgang, nr. 7 – desember 2019

DIKTATUR
LØSNER
GREPET?

Usbekistan: Hardt diktatur godkjenner nye kirker. Pastor står åpent frem med sin tro. 4-11
Klimakrisen rammer trosminoriteter 12-13 I Vietnam fengsler miljødemonstranter 14-15
Trosopplæring med egyptiske ideer 18 I Leder: Vi skal rope når Kristi kropp kjenner smerte 3

INTERVJUET | STEFANUS-VENN

LEDER | ROP I SMERTE

Utgiver:
Stefanusalliansen
Adresse:
Trondheimsveien 137,
pb 6603 Rodeløkka,
0502 Oslo

‘ENKELT Å
GJØRE NOE
FOR DEM
SOM LIDER’

post@stefanus.no
Telefon:
23 40 88 00
Ansv. redaktør:
Ed Brown, gen.sek
Redaktør:
Johannes Morken
Redaksjon:
Gisle Skeie
Birgitte Moe Olsen
Design:
Tyde: Bendik Schøien,
Hedda Melvold
Solveig Heim har abonnert på Ropet fra Øst/Magasinet Stefanus i tre tiår.

Den eldste utgaven av bladet «Ropet fra
Øst» som Solveig Heim (55) har tatt vare
på, fra er fra 1978. Da var hun bare 14.
– Bladet fra Misjon bak Jernteppet var adressert til en
leieboer hos oss, det fanget tydeligvis min interesse.
Det neste nummeret jeg har tatt vare på, er fra 1989. Jeg
har i alle fall abonnert siden da, sier Heim som bor på
Lillehammer. Bladet heter i dag Magasinet Stefanus.
Undertrykt for sin tro
– Hvorfor engasjerte du deg?
– Jeg har vært aktiv kristen siden tenårene. Det gjorde
inntrykk å høre at noen ble undertrykt eller forfulgt for
sin tros skyld.
– Mange ble fengslet eller sendt til «psykiatrisk
behandling» for å avlæres sin kristne tro. Ei nær venninne var som student med Misjon bak Jernteppet
(MbJ) på en tur for bibelsmugling til kristne i øst. Men
det turte ikke jeg.
I 1984 startet organisasjonen, som nå heter Stefanusalliansen, appelltjeneste for forfulgte. Heim ble
med som appellvenn året etter.
– Helt siden ungdomsskolen hadde jeg gjennom
Amnesty skrevet brev til myndigheter for samvittighetsfanger. Derfor var det naturlig å gjøre det samme for
kristne da jeg ble kjent med tjenesten.
Uutslettelig inntrykk
– Er det mennesker eller historier som har gjort spesielt
inntrykk?
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– Biskop Thomas fra Egypt har gjort uutslettelig inntrykk. I juli 2011 tok Stefanusalliansen
ham til Korsvei-festivalen i Seljord. Bare et par
dager før 22. juli, holdt han seminar for oss
om fiendekjærlighet. Det ble veldig sterkt å
ha dette radikale budskapet som klangbunn
da terroren rammet. Biskop Thomas hadde
fortalt oss mange konkrete eksempler på
trusler og forfølgelse fra sin hverdag. Hans

I dag kan vi sende appell med
SMS. Det kan de fleste klare.
Solveig Heim
fiendekjærlighet var forbløffende, dypt integrert og av Guds nåde.
– Hvorfor er du fortsatt engasjert?
– En viktig grunn er at jeg ønsker å ha en
aktiv givertjeneste, og da er det naturlig å
støtte blant annet Stefanusalliansen. Egentlig
overrasker det at ikke flere engasjerer seg for
dem som lider for sin tro eller overbevisning.
Stefanusalliansen gjør det lett å bidra. På
70-tallet brukte jeg timevis på å forfatte brev
for Amnesty. Det ble veldig enkelt da appelltjenesten kom med ferdigskrevne brev som bare
skulle signeres. Nå kan vi gi med enkle tastetrykk eller sende appell med SMS. Det kan de
fleste klare.
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De fleste vil svare at smerte ikke er bra. Hadde
det det ikke vært bedre uten følelsen av smerter? Jeg tror ikke det. Uten smertefølelsen ville
vi skadet oss selv mye mer enn vi allerede gjør.
For noen år siden leste jeg om arbeidet til
dr. Paul Brand, en pionér innen forskning og
behandling av mennesker som lider av spedalskhet. Spedalske mangler ofte øyenbryn,
øyelokk, fingrer eller tær.
Da dr. Brand dro for å arbeide på et indisk
sykehus, var den rådende teorien at spedalskhet angrep og ødela menneskekjøtt. Legen
oppdaget at dette ikke er tilfelle. Snarere
fungerer sykdommen som en bedøvelse. Spedalske mister følelsen av smerte – og dermed
evnen til å unngå eller avslutte aktiviteter som
skader dem.
Én bestemt episode gjorde et varig inntrykk.
En dag prøvde dr. Brand å åpne en låst dør,
men han klarte ikke å vri nøkkelen rundt. En
ung gutt spurte om han kunne hjelpe. Gutten
satte nøkkelen i låsen og vred den rundt uten
problemer. Dr. Brand ble sjokkert. Hvordan
kunne dette tynne, vesle barnet ha styrke
nok, når han selv ikke kunne åpne døren? Det
var da legen merket at det dryppet blod fra
guttens hånd. Ved nærmere undersøkelse så
legen at gutten hadde skåret seg til beinet,
men likevel følte han ingenting.
Skader seg selv
Uten muligheten til å føle smerter, går spedalske regelmessig løs på aktiviteter der de skader seg selv. Hvor mange ganger har du raket

blader eller brukt en skrutrekker
og følt en gnagende irritasjon som
gradvis blir ganske smertefull? Din
naturlige reaksjon vil være å justere
grepet for å fjerne irritasjonen. Eller
du tar på hansker og unngår større
skader enn en blemme.
En sunn kropp gjenkjenner smerter og iverksetter passende tiltak
for å unngå eller eliminere skader.
Spedalske gjør ikke dette. Kroppene
deres reagerer ikke på smerte slik de
skulle gjøre og fortsetter derfor med
aktiviteter som skader.
Hva med Kristi kropp? I 1. Kor
12,26 står det: «For om ett lem lider,
lider alle de andre med.» Men gjør
de det? Vi i Stefanusalliansen prøver
å rope ut når deler av Kristi legeme
har det vondt. Vi klarer det ikke alltid.
Men vårt kall er å reagere slik en
frisk kropp skal.

Vi i Stefanusalliansen prøver
å rope ut når deler av Kristi
legeme har det vondt.
Stefanusalliansen fungerer som
kunstige nerver for Kristi kropp,
ved å informere og oppmuntre til
forbønn og appelltjeneste når våre
trossøsken og andre forfølges og trakasseres for sin tro. Som for eksempel da ni kristne i Iran nylig ble dømt
til fengsel i fem år, eller når åtte kirker
i Algerie så langt i år er blitt stengt
eller når flere enn en million uigurer
blir satt i kinesiske interneringsleire.
Da må vi rope ut om uretten, slik
at de delene av Kristi kropp som
ikke har det vondt, kan kjenne på
smertene og reagere. Dette er en
viktig oppgave for Stefanusalliansen.

Ed Brown
Generalsekretær
Synspunkter på lederen?
Send dem til ecb@stefanus.no
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USBEKISTAN | KYRKJELIV
«Danil» ønskjer ikkje å bli
fotografert og omtalt ved det
rette namnet sitt. Her er han
med Stefanusalliansen på
kafé i Tasjkent.

For kommunistar var det å
tru på Gud galskap.
«Danil», pastor i Tasjkent

Usbekistan seg å bli sjølvstendig for å unngå reformiveren i Moskva. Jernteppet, som Europa var glad for å bli
kvitt, fall i grunnen aldri her i Sentral-Asia.
Men dei første åra fekk altså utanlandske misjonærar
koma hit også, slik dei strøymde inn i mange av landa
som hadde ligge bak Jernteppet. Koreanske misjonærar
retta seg mot etterkomarane etter dei tvangsdeporterte.
Slik skulle livet til «Danil» ta ei heilt ny vending.

EIT
PASTORLIV
UNDER
PRESS
Halve livet har «Danil» (46) vore pastor
i ei evangelisk kyrkje under press i
Usbekistan. Er det harde diktaturet på
veg mot betre tider?
TEKST OG FOTO: JOHANNES MORKEN, USBEKISTAN

I unge år var «Danil» usbekisk toppidrettsmann. Men
då Sovjetunionen kollapsa i 1991, vart pengane frå
Moskva til idretten i Usbekistan borte. «Danil» måtte
droppa toppidretten.
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Det var ei krise. Men gjennom ein ven vart
han kristen i 1994. To år etter vart han pastor.
«Danil» har levd eit liv i teneste, under hardt
trykk. Lettar presset under ein ny president?
Flytta med makt
Historia kviler tungt over Usbekistan – og
over «Danils» eige liv. Farfaren og farmora
hans var blant dei nær 178 000 koreanarane
som diktatoren Stalin tvangsflytta med brutal
makt til folketomme område i Kasakhstan
og Usbekistan i 1937. Dette var den første
massefordrivinga av ei samla etnisk gruppe i
Sovjetunionen. Koreanarane vart tvangsflytta
frå Vladivostok i aust. 40 000 omkom på
vegen eller døydde av svolt eller problem med
å klara seg etter at dei kom fram.
– Eg kjenner meg verken som koreanar,
usbek eller russar, seier «Danil».
Farsslekta hans har buddhistisk bakgrunn.
Men dei var kommunistar som hadde snudd
ryggen til religionen. Mora kjem frå ei russiskortodoks slekt i Sibir. Også ho var kommunist
og ateist.
All religion hadde vore strengt kontrollert
og undertrykt i Sovjetunionen. I 1991 skunda

Sjokk i familien
Ein ven av han blei kristen som følgje av nettopp koreansk misjon. Venen delte trua med «Danil». Då «Danil»
vart kristen i 1994, som den første i familien, reagerte
mora sterkt.
– For kommunistar var det å tru på Gud galskap.
Mødrer er dessutan urolege for korleis det skal gå med
borna. Etter at søstera mi døydde, var eg einebarn. Mor
bestilte time for meg hos psykiater, fortel «Danil».
Han som hadde brukt det meste av tida på trening i
vasspolo, brukte brått 90 prosent av tida si i kyrkja.
– Mor og far hadde drøymt om at eg skulle bli profesjonell idrettsmann. No måtte noko vera gale med meg.
I ti år var forholdet mellom mor og son vanskeleg.
Sjølv vart han pastor i kyrkja si i Tasjkent i 1996, som
23-åring. Kyrkjelyden bad for mora i alle desse åra. I

Møtet mellom hijab og
Cola-reklame på ein T-banestasjon i Tasjkent – symbol på
Usbekistans veg?

2004 blei ho også kristen, «Den heilage Andes
verk», seier sonen.
I dag styrer mora husgruppene og er med i
bønetenesta i kyrkja.
Livet tok ei ny vending også for den tidlegare kommunisten og ateisten.
«Usbekarar er muslimar»
Regimet til president Islom Karimov godtok
ei moderat, sentralasiatisk form for islam.
Dette er eit land der det å vera usbek betyr å
vera muslim. Kort og godt. Den store russiske
folkegruppa fekk leva ut den russisk-ortodokse
trua. At koreanarar blei kristne var også greitt.
Men også nokre usbekarar byrja å koma
til kristen tru. Nokre leiande kristne opplevde
både arrestasjon og bøter.
Så tok regimet skrekken. For også islam
fekk ny vekst. Ikkje minst i den etnisk konfliktfylte Ferganadalen i søraust – delt med
nabolanda Kirgisistan og Tadsjikistan – vaks
meir ytterleggåande utgåver fram. Frykta for
radikal islam var sterk i hovudstaden Tasjkent.
Innskjerpinga blei hardhendt.
Ei ny lov i 1998 garanterte formelt sett
religionsfridom. Men i praksis gav lova Karimov-regimet eit stramt grep om all utøving av
tru. Kristne misjonærar vart kasta ut. Svært
mange muslimar blei stempla som «ekstremistar» og fengsla.
Sprekken i Jernteppet vart trongare.
Lovleg – men under press
All religiøs aktivitet i Usbekistan må skje i
registrerte bygg. Samlingar i heimar er

Det var lettare å tola
presset då vi var unge.
Det er bygt nye moskear, her ein av dei – i byen Nukus.

«Danil», pastor i Tasjkent
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Nokre kyrkjer har dei siste
månadane fått registrering
og kan driva lovleg.
Mildare klima
President Islom Karimov stengde i si diktatortid i praksis
landet inne. Etterfølgjaren har derimot opna for utanlandske investeringar for å skaffa arbeidsplassar.
«Den andre presidenten» ryddar parkar og forenklar
det blytunge byråkratiet. Før sommaren oppheva han
visumplikta for 65 land, Noreg inkludert – for å få
turistar til landet.
Den varsame oppmjukinga i landet gjeld også evangeliske kristne. Nokre kyrkjer har dei siste månadane fått
registrering og kan driva lovleg. Vi får høyra både talet
fire og sju i eit land som knapt har registrert ei einaste
ny kyrkje på snart 20 år.
Hijaben er eit vanleg syn på Chorsu-marknaden i Tasjkent.

strengt forbodne. I 1999 fekk kyrkja til «Danil» registrera
seg. 90 prosent av eit nettverk av søsterkyrkjene er derimot undergrunns huskyrkjer. Dei siste 20 åra er knapt ei
einaste kyrkje blitt registrert.
Også som registrert kyrkje har dei merka godt kva
regimet har slått ned på. I 2009 blei tre leiarar i kyrkja til
«Danil» sette i det som vert kalla «administrativ arrest»
og bøtelagde. Dei vart straffa for å ha gått med biblar på
gata. Bota utgjorde ti gonger offisiell minsteløn.
For to år sidan blei ein leiar sett i arresten og deretter
bøtelagd, skulda for å ha prøvd å omvenda muslimar.
Bot: 100 gonger minsteløna. Kyrkja måtte skaffa hjelp
utanfrå for å betala den skyhøge bota.
Politirazzia i heimen
«Danil», kona og barna har hatt politirazziar. Politifolka
har trampa inn i heimen deira for å leita etter «ulovleg
litteratur». Ein gong fann dei ei kristen songbok, og
pastoren fekk bot.
For eitt år sidan blei «Danil» og ein kollega taua inn
av politiet i ein annan by. Dei hadde med kopierte delar
av Bibelen. Den godkjende usbek-bibelen kom i 2017,
men berre i eit lite godkjent opplag på nokre få tusen.
Kopierte utgåver er ulovlege. Dei to sat i arresten ein
dag og fekk bot.
Det dei har hatt lov til fram til no, er å forkynna på
russisk, altså for den godkjende kristne ortodokse
minoriteten.
Men russarar flytter «heim» til Russland. Med 650
aktive vaksne er «Danils» kyrkje framleis ei av dei største evangeliske. Men talet på aktive har i fem år vore
på veg ned – på grunn av utvandring for arbeid eller
utdanning. At grensene er blitt meir opne, er også ei
utfordring, for både land og kyrkjer.
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Festrus i Samarkand
Ei av desse får vi besøka i Samarkand – den vakre byen
frå stordomstida på Silkevegen. «Full Gospel»-kyrkja har
drive som undergrunnskyrkje i årevis. Men 30. september kom brevet. Provinsregjeringa gav dei registrering
som «ikkje-muslimsk, kristen organisasjon». Dei kan ha
gudstenester, driva undervisning om sentrale delar av
Bibelen og tilby diakoni.
Søndagen før vi kom, 21. oktober, kom 250 menneske
til opningsgudstenesta. Mange måtte sitja ute. No skal
kyrkja innreia kontor og rom for barn. Ein diakoniplan
skal lagast. Dei har fått munnleg løyve til å tolka frå
russisk til lokalspråka.
Dei er verkeleg håpefulle for framtida.
Mindre politi i gatene
Også kyrkja til «Danil» i hovudstaden Tasjkent fekk
nyleg lov til å tolka frå russisk til usbekisk, språket til dei
som altså skal vera muslimar.
– Det er blitt lettare. Men endringane er ikkje grunnleggjande. Mykje avheng av kor mykje USA vil investera.
USA seier at eit vilkår for investeringar er at det blir

lettare også for protestantiske kristne. Så får vi sjå kva
som skjer, seier «Danil».
I juli i vart ein pastorkollega av «Danil» invitert til
Washington av USA-ambassadøren i Tasjkent, til utanriksministeren sitt toppmøte om trusfridom. Regjeringa
var også representert (sjå eigen artikkel).
Det er ikkje minst blitt lettare å vera muslim. Langt
mannleg skjegg og tildekte kvinner er blitt meir vanleg,
til dømes på universiteta. For få år sidan var slikt i praksis ein søknad om å bli arrestert som ekstremist.
«Danil» er glad for at oppbodet av politifolk er sterkt
redusert. Ein politimann her og der på T-banestasjonane
er det vi ser. Tryggingskontroll på veg inn til ekspresstoget
frå Tasjkent til Samarkand og Bukhara let seg forsvara.
– Dei snakka tidlegare som om det var terroristar over
alt. Det er det ikkje, seier «Danil».
Men huskyrkjene er framleis ulovlege. Kravet om eige
bygg og 100 underskrifter bak ein søknad om registrering, står fast. Å oppfylla slike krav er heller ingen garanti
for å få ja, i alle fall ikkje i muslimske nabolag som ikkje
vil vita av kyrkjer.
Usbekistan har ein lang veg å gå.

AMERIKANSK

PRESS

Forholdet mellom USA og
Usbekistan er og har vore svært
viktig. På to måtar.
Krig og kritikk: Etter terrorangrepa 11. september 2001 fekk USA leiga militærbasar til krigen
i Afghanistan, Usbekistans naboland i sør. President George W. Bush viste stor forståing for
Usbekistans hardhendte kamp mot islamsk
ekstremisme. Grove menneskerettsbrot slapp
kritikk.
Men i 2005 drap usbekiske tryggingsstyrkar
fleire hundre som deltok i folkelege protestar
– mot korrupsjon og vanstyre – i Andijan i
nordaust. Etter hard internasjonal kritikk vart
utlendingar kasta ut. Livet for kristne vart
hardare. For somme blei det så tøft at dei
trekte seg unna kyrkjelivet.

Fekk pusterom
Det årelange presset har slite på familien til «Danil».
Kona synest det har vore tungt. Dei har barn mellom 7
og 21 år.
– Det var lettare å tola presset då vi var unge, seier
«Danil».
I eit land nær Sentral-Asia støttar Stefanusalliansen
Josefs Hus. Der kan pastorfamiliar frå Sentral-Asia få eit
avbrot, få fellesskap i familien og hjelp til å snakka med
gode hjelparar om presset. «Danil» og familien var der i
ti dagar for to år sidan.
– Det var stort. Ungane hadde det flott. For kona mi
var det ekstra viktig å få hjelp til å finna tilbake til seg
sjølv. Vi fekk nye krefter.
«Danil» er spent. Han er skeptisk, merka av presset frå
23 år som pastor. Han trur det berre blir ei handfull kyrkjer
som bli registrerte, medan resten held fram som før.
Andre er meir optimistiske, dei trur presidenten har
opna landet for godt. Men kva som skjer rundt neste
politiske sving i dette sentralasiatiske landet veit ingen.
Ein kjent
moské i Tasjkent
saman med
reklame for
internasjonal
teknologi.

«Full gospel»-kyrkja i Samarkand kan forkynna i lovlege former.
Bibellesinga er på russisk, men no kan dei lovleg tolka for folk som
eigentleg skal vera muslimar.

Trusfridom og handel: USA har i mange år
hatt Usbekistan på versting-lista, Countries
of Particular Concern, på grunn religionspolitikken. I november i fjor vart landet flytta
over til ei mildare liste – Special Watch List,
dei som slepp straff og sanksjonar. United
States Commission on International Religious
Freedom bad i 2019-rapporten USA flytta
Usbekistan tilbake på verstinglista, sidan
landet – trass i framsteg – framleis viser grove
brot på trusfridommen.
Då utanriksminister Mike Pompeo i
juli 2018 og deretter i juli i år inviterte til
internasjonalt toppmøte om trusfridom – i
Washington – var Usbekistan representert.
Amerikanske utsendingar til Tasjkent krev på
si side at landet skal letta forholda også for
protestantiske kristne.
President Donald Trump drog fram
næringslivet si rolle då han i august presenterte strategien for kampen for trusfridom.
Er Usbekistan eit godt døme på dette?
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TROSFRIHET | SENTRAL-ASIA

‘POSITIVE TREKK
– MEN SYSTEMET
LITE ENDRET’

Fortsatt sensur
De uregistrerte baptistene er i en annen posisjon enn
pinsevenner og andre evangelikale.
– Sensuren av all religiøs litteratur vedvarer. Det er
fortsatt hindringer for å registrere uavhengige trossamfunn, både muslimske og andre. Staten kontrollerer
hvem som kan dra på pilegrimsreisen hajj til Mekka.
Personer som kritiserer regjeringens begrensninger på
tros- og livssynsfrihet, blir ofte møtt med en fiendtlig
reaksjon. Imam Fazliddin Parpiyev måtte flykte fra
Usbekistan i desember 2018, etter represalier fordi han
kom med slik kritikk, sier Felix Corley.
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DER TRYKKET
IKKE LETTER
Mens trykket letter noe i
Usbekistan, strammes grepet for
evangeliske kristne i det store
nabolandet i nord, Kasakhstan.

Det har skjedd noen positive endringer i et land som
lenge har vært regnet som ett av verdens mest brutale
diktaturer.
– Usbekistan har satt fri mange som sonet lange
dommer for å utøve sin religion eller tro. Andre tiltalte
har fått bøter eller utsatte dommer i saker som inntil
nylig gjerne endte med fengselsstraff, sier Felix Corley i
nyhetstjenesten Forum 18 som Stefanusalliansen støtter.
Veikart
Han legger til at det de siste månedene har vært få
politirazziaer, og få er blitt bøtelagt for å holde gudstjenester. Forum 18 følger situasjonen for trosfriheten i
landene som utgjorde Sovjetunionen.
I mai 2018 vedtok parlamentet et veikart for å
forbedre trosfriheten. Anbefalingene fra FNs spesialrapportør for trosfrihet ble innlemmet, og parlamentet
forpliktet seg til å endre den harde religionsloven fra
1998. Så langt har det ikke skjedd.
– Systemet med statlig kontroll over trosutøvelse er så
langt lite endret. Den muslimske samvittighetsfangen
Khayrullo Tursunov ble torturert i seks timer i april, og
han ble truet med at fengselsstraffen på 16 år vil bli
forlenget. Politifolk fra avdelingen for bekjempelse av
ekstremisme og terrorisme gjennomførte razzia under
en gudstjeneste i en baptistkirke i Urgench i september.
De truet pastor Stanislav Kim med at han kunne bli
kastet ut av hjemmet, sier Corley.

På Josefs hus
får pastorer og
misjonærer fra
Sentral-Asia
hvile.

TEKST: JOHANNES MORKEN, TASJKENT, USBEKISTAN

President Islom Karimov (1991-2016) bygde ikkje ned Jernteppet, men
stengde landet inne.

Usbekistan
Republikk i Sentral-Asia.
Grensar til Afghanistan, Turkmenistan,
Tadsjikistan, Kirgisistan og Kasakhstan.
Folketal: 30,7 mill.
Hovudstad: Tasjkent
Offisielt språk: Usbekisk
Religion: Islam
Nøkkelområde på Silkevegen for 1000 år
sidan.
Brutale erobringar – av arabiske muslimar
med misjon og jihad mot dei vantru
(slutten av 600-talet), Djengis Khan (1220)
og den muslimske hærføraren Timur Lenk
(siste del av 1300-talet). Nasjonalhelt på
grunn av imperiet sitt.
Før muslimane kom, budde det kristne,
buddhistar, jødar og tilhengjarar av zoroastrismen her. Det tok fleire hundre år før
området var gjennom-islamisert.
Innlemma i Tsar-Russland på slutten av
1800-talet.
Sjølvstendig i 1991 då Sovjetunionen gjekk
i oppløysing.
President: Sjavkat Mirzijajev

Under hardt press må en pastor
vise styrke for ikke å fremstå for
svak for dem som trenger ham.

I et land nær Sentral-Asia støtter Stefanusalliansen Josefs hus, et senter der pastorer,
misjonærer og andre ledere med familier fra
Sentral-Asia og Nord-Kaukasus kan komme.
Kristina på Josefs hus
De får opphold i to til flere uker – for hvile,
familiefellesskap, samtale og bønn. Her får de
en pustepause og hjelp til å bearbeide presset
– Slike aksjoner over flere år har forverret pastorens
og trakasseringen hjemme.
helse. Noen av barna er blitt ydmyket av lærere foran
Josefs hus tar imot en til to familier om gan- klassen fordi de er kristne, forteller hun.
gen. Nær 90 mennesker, barn medregnet, har
fått komme til Josefs hus siden starten i 2017.
Hardt press
I mars kom en pastorfamilie fra Kasakhstan – Under hardt press må en pastor vise styrke for ikke å
– med fem barn. Pastoren leder en karismatisk fremstå for svak for dem som trenger ham. Hadde han
menighet i et område der hans menighet
vist sin svakhet, ville han skremt dem unødig. På Josefs
er den eneste som er registrert. Flere andre
hus kunne han derimot la masken falle. Vi snakket i
menigheter har mistet registreringen og driver timer. Han delte historiene om presset og forfølgelsen.
derfor ulovlig.
Han gråt, det var første gang på mange år han lot tårer
trille, sier Kristina.
Gir hjelp
– Etter å ha vært hos oss noen dager, sa pastoren at
Lederne av disse menighetene trenger hjelp
han kjente frihet ved å dele og ved å bli bedt for. Da han
fra den registrerte menigheten. Pastoren lar
kom hjem, ringte pastoren og takket. Han sa: «Dere
dem holde konferanser i «hans» kirkebygg og
visste ikke at før vi kom til Josefs hus, var vi bestemt på
lagre kristen litteratur i lageret.
å trekke oss fra tjenesten. Vi så at vi ikke klarte mer, selv
– Myndighetene vet at han hjelper underom vi var til hjelp for andre. Nå ser vi at vi ikke vil trekke
grunnskirkene og forsøker å stoppe dette. Pas- oss. Vi har fått ny styrke. På hjemturen gjorde vi en
toren kalles inn til avhør. Ulike offentlige tilsyn avtale med Gud om at vi vil holde frem.»
kommer for å prøve å ta ham på noe, enten
– Blir det vanskeligere i Kasakhstan?
det gjelder brann eller helse, uten å klare det.
– Ja, det blir vanskeligere både der og i andre land i
Han er blitt falskt anklaget for å skjule penger. Sentral-Asia. Da forholdene i Usbekistan ble forverret fra
Familien har hatt væpnet politirazzia midt på
2004/2005, kunne vi holde konferanser i Kasakhstan. Men
natta, uten at de kunne finne noe, sier Kristina, gradvis er forholdene blitt verre. Av dem som har kommet
en av lederne for Josefs hus.
til Josefs hus i år, har flest vært fra Kasakhstan, sier Kristina.
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USBEKISTAN | KIRKELIV

POLITIET
REV GAMLE
KIRKEN, NÅ
BYGGER
DE NYTT
I 2006 jevnet myndig
hetene kirken med jorden.
Nå bygger pastor Zhandos
og hans folk nytt på
samme tomt.
TEKST OG FOTO:
JOHANNES MORKEN, NUKUS, USBEKISTAN

– Vi tror vi får godkjent søknaden om registrering. Da kan vi drive bibelskole og ta med
barna til lovlige samlinger, begge deler viktig
for framtiden, sier pastor Zhandos.
Byen Nukus ligger sørvest i Usbekistan.
I en by preget av det ørkenlignende landskapet
satser tre evangeliske menigheter sterkt. De
har alle søkt registrering slik at de kan slutte
med undergrunnsvirksomheten. Samlinger
hjemme er ulovlige.
Reddet av kona
Kirken Zhandos leder, ble startet i 1992,
året etter Sovjetunionens sammenbrudd.
Han var selv praktiserende muslim. Men han
og broren hadde begge sittet i fengsel – for
narkotikaomsetning.
– Kona mi kom som en reddende engel.
Min oppførsel og personlighet forandret seg
totalt da jeg ble kristen. Min rusavhengighet
forsvant. Familien så det, forteller Zhandos.
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Muslimer har sine gravplasser, russiskortodokse kristne har sine. Kristne fra folkegrupper som defineres som muslimer, nektes
mange steder gravplass. Noen steder har
muslimske ledere også overtalt russisk-ortodokse til å nekte andre kristne gravplasser.
Ikke sjelden må kristne reise langt fra hjemstedet, til steder ingen kjenner dem, for å finne
en grav til sine kjære.

Pastor Zhandos (t.h.) og medarbeiderne er i innspurten med nybygget.

Ber om styrke
En leder i menigheten til Zhandos ble dømt
til syv års fengsel i 2009. Han slapp ut etter
noen måneder, preget av mishandling.

Kirken vokser fordi folk her er
sterke vitner med sine liv.
At en som kom ut fra fengsel, kunne bli kristen, ble et
vitnesbyrd for andre. I 2003 ble Zhandos en av lederne i
menigheten som hadde fått registrering året før. I 2005 ble
han pastor.
På ett år fikk menigheten 100 nye medlemmer fra
den lokale folkegruppen karakalpak. Myndighetene trakk
registreringen i 2005, da forholdene i Usbekistan ble
strammet kraftig inn. Året etter ble bygget deres jevnet
med jorden. Zhandos sine protester var til ingen nytte.
Hardt press
Siden den gangen har menigheten drevet illegalt. Men i
en tid med tegn til oppmykning har de søkt registrering
på nytt.
– Med registrering vil vi kunne drive bibelskole, og vi
vil få større sikkerhet for barna våre når arbeidet ikke
lenger er illegalt, sier Zhandos.
Både muslimer og kristne risikerer i dag at barna
kan bli tatt fra dem som tar dem med til illegale
samlinger. I årene etter 2005 ble flere kristne ledere
fengslet og truet med at barna ville bli tatt fra dem.
I utkanter er presset ofte enda hardere fra konservative muslimske nabolag. En gang kom en pastor fra en
landsby inn til Zhandos.
– Han var helt nedbrutt. Jeg måtte løfte ham
opp igjen.
Kampen om gravene
De fysiske angrepene er blitt færre, men de verbale truslene er blitt tydeligere, sier Zhandos. Som da en mulla
truet en kristen med at «når moren din dør, vil hun ikke
få noen grav».

Pastor Zhandos

– Vi ber ikke om å bli kvitt forfølgelsen, men
om styrke til å holde ut. Jeg kjenner pastorer
som har sluttet. At de ikke klarte å holde ut,
skyldtes ikke forfølgelsen, men heller at de
ble hyllet som helter. De dro utenlands – og
mistet troen der. Vi har fått flere invitasjoner
til å flytte utenlands, men vi sier nei. En venn
flyttet til Tyskland, han sier det er en velsignelse for oss at vi valgte å bli, sier Zhandos og
legger til:
– Både å leve i frihet og i forfølgelse må
læres, sier Zhandos.
Står åpent frem
Unge mellom 16 og 25 i menigheten samles
regelmessig til lovsang, bønn, bibelundervisning og lek og spill. Det sosiale fellesskapet er
viktig i en by med krevende ungdomsmiljø.
Menigheten har lenge tilbydd språkopplæring. Zhandos forteller om nylige positive
møter med lokale politiske og religiøse
myndigheter. Han forteller dem om sitt ønske
om fred med alle.
Zhandos har i flere år drevet firma. – Tidligere ble firmaet utsatt for mye ekstra kontroll
fordi politiet visste at jeg var kristen. Det siste
året har det vært mye bedre, sier han.
Overfor naboene presenterte han seg lenge
kun som forretningsmann.

– Men for tre år siden fikk jeg en visjon om å bli et lys
på fjellet. Da kunne jeg ikke leve i skjul. Nå forteller jeg
naboene at jeg er kristen. Barna kan også fortelle det.
Dersom de får problemer på skolen, håndterer jeg det.
De må gjøre skolearbeidet så godt de kan, slik at ingen
kan ta dem for å sluntre unna.
Zhandos forteller om et godt forhold til sine naboer.
Da politiet kom i 2017, krevde han at de måtte stille med
et vitne under husransakelsen. Politifolkene ringte på
hos en av naboene. Men der fikk politiet beskjed om å
forsvinne: «Zhandos er en god mann.»
Husgruppene samles i nabolag der naboene er vennlige.
– Vi ber alle i menigheten om å bygge gode relasjoner
og være gode naboer, sier Zhandos.
Lokal motstand
Tre menigheter i Nukus har nå søkt om registrering.
To av dem ligger i muslimske nabolag. Da det lokale
styret innkalte til høring, var det stort oppmøte og stor
motstand. Støtte i lokalmiljøet var, sa myndighetene,
forutsetning for registrering.
Menigheten til Zhandos bygger derimot nytt i et
område uten naboer tett på. De satser alt på godkjenning. Så kan alle tre menighetene bruke huset.
– Vi sitter fortsatt med sår etter forfølgelse. Men
kirken vokser fordi folk her er sterke vitner med sine liv,
sier Zhandos.

Slik blir det nye bygget som skal huse en kirke for tre menigheter.
Her stod også bygget som huset en kirke frem til 2006.
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KLIMAKRISE | TROSFRIHET

TROSKRISE
NÅR VANNET
TØRKER UT
Når Iraks elver tørker ut på grunn av
klimaendringer, rammer det en religiøs
minoritet der rennende vann spiller en
avgjørende rolle.
TEKST: JOHANNES MORKEN, KØBENHAVN

– Det finnes gode eksempler på at klimaendringer og
miljøkriser rammer også trosminoriteter, sier professor
Mariz Tadros.
Urbefolkninger og minoriteter rammes ofte hardest
av miljøødeleggelser og naturkatastrofer. De lever mest
utsatt til, og de er gjerne de siste som berges når ulykken er ute.
– Også ved klimaendringene rammes urfolk og
minoriteter først og hardest, sier Iyad abu-Moghli i FNs
Miljøprogram UNEP.
Fra Nairobi koordinerer jordaneren FN-organisasjonens arbeid med trosbaserte organisasjoner og klimakrisen. Han har tatt initiativ til å samle religiøse ledere fra
de største religionene. – De må samles og gå i dybden
i religiøse tekster, etikk og verdier for å mobilisere for
kloden. Klimaet kan kollapse, sier Iyad.

Fattige koptiske kristne har en viktig rolle i håndteringen av Kairos søppelhauger. Foto: Pål Brenne.
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Trenger forskning
Men rammes også religiøse minoriteter av klimakrisen?
– Vi har ikke forskning som viser at religiøse minoriteter som ikke er urfolk, rammes, sier Iyad abu-Moghli til
Magasinet Stefanus.
Men eksempler finnes, svarer professor Mariz Tadros
ved Universitet i Sussex i England. Hun har gjort omfattende studier i Midtøsten om kjønn, utvikling og religiøs
pluralisme. Hun har skrevet bok om kopterne og en om
Det muslimske brorskap.
Tadros var tidligere ansatt ved Det amerikanske
universitetet i Kairo. Hun skrev også i flere år for den
egyptiske avisen Al Ahrams engelske helgeutgave.

Tadros etterlyser en enkel og praktisk forskningsmetode for å se sammenhenger mellom klimaendring,
trosfrihet og kvinners rettigheter. Kvinner spiller en
sentral rolle i mange samfunns tro og deres forhold til
natur og klima.
Tadros har tre konkrete eksempler. Det første er
fra Irak.
Den lille minoriteten mandeere (de kalles også
sabeere) er en av de eldste religionene i verden. De er
monoteister, men er verken jøder, kristne eller muslimer.
Vannet er avgjørende, templene må ligge ved
rennende elver.
– Men i Irak tørker elvene ut. Hvordan kan de da
praktisere sin tro? Kvinnene spiller en nøkkelrolle i
deres religiøse liv. Hvordan kan kvinnene da utøve sin
rolle, spør Tadros.
«Svineinfluensa»
I 2009 ble Egypt rammet av h1n1-viruset. Verdens helseorganisasjon (WHO) ga straks viruset og sykdommen
navnet «svineinfluensa».
I Norge brydde de fleste seg lite om navnet. I Egypt
utløste navnet derimot en katastrofe for kristne kvinner,
miljø og klima.
– Det var en idiotisk WHO-uttalelse, sier Tadros.
For muslimer er svin urene dyr. I Egypt har kopterne
– de kristne – hatt griser. Mange muslimer forbinder
koptere med «det urene». Mange steder er det fattige
koptere – en gruppe som kalles zabalenere – som har
tatt seg av Egypts søppel. I noen provinser i sør har
kvinner hatt en nøkkelrolle sammen med sine griser.
Men WHOs advarsel mot «svineinfluensa» ble
umiddelbart utnyttet. Det muslimske brorskapet presset
på i parlamentet for at Egypt skulle avlive alle landets
over 300 000 griser. Dette ble så vedtatt – og iverksatt
av regjeringen.
Røykskyer
Grisene hadde spilt en stor rolle i søppelhåndtering,
fordi de spiste store mengder avfall. Da grisene var
avlivet, måtte avfallet i stedet brennes.
– Brenning av søppel har alltid vært et problem i
Egypt. Men dette ble dramatisk forverret etter at grisene
var avlivet. Kvinnene som hadde stelt grisene, måtte i
stedet ale opp geiter. De spiser ikke søppel. En uttalelse
fra WHO fratok altså en gruppe koptiske kvinner sin
rolle i Egypts søppelhåndtering, og forsterket et miljøog klimaproblem, sier Tadros og legger til:

WHOs advarsel mot «svine
influensa» ble utnyttet av
egyptiske islamister.
Mariz Tadros

Klima, likestilling og trosfrihet
Stefanusalliansen leder, sammen med
Dansk institutt for menneskerettigheter,
et ettårig internasjonalt prosjekt om trosfrihet, likestilling og fire av FNs bærekraftsmål: Helse, klima, utdanning og rettsstat.
En rapport med forslag til tiltak skal leveres til FNs spesialrapportør for trosfrihet,
Ahmed Shaheed. Utenriksdepartementene
i Norge og Danmark er oppdragsgivere.
Dr. Mariz Tadros og Iyad abu-Moghli var
blant cirka 30 internasjonale eksperter
som deltok under den siste av to store
idémyldringer – om helse og klima.
Holdt i København i oktober.

– I ti år har jeg ønsket at vi skulle stilt WHO-eksperten
som kalte viruset «svineinfluensa», til ansvar. Eksperter
og offentlige tjenestemenn har et stort ansvar både for
sine ord og handlinger.
Hun intervjuet en koptisk kvinne om avlivingen av
grisene. Kvinnen sa: «Ikke syns synd på meg. Egypt må
synes synd på seg selv, fordi landet vil drukne i søppel.»
Røykskyer henger tungt over søppelhaugene.
Avlinger skrumper
Svært marginaliserte grupper av koptiske kvinner i det
sørlige Egypt har skapt seg et bærekraftig liv gjennom
sin kulturarv.
– De har levd etter den den bibelske ideen om at
ikke all avling skulle høstes. Bonden skulle alltid la noe
bli stående igjen på åkeren, slik at fattige kunne høste.
Fattige kvinner – både muslimske og kristne – kunne gå
ut om kvelden og høste, etter at bonden var ferdig. De
kunne gjøre det med sin verdighet i behold, sier Tadros.
– Men nå er klimaet i Øvre Egypt blitt så varmt at mange
bønder sier at de ikke har råd til å la noe av avlingen stå
igjen. Hele systemet med samhold og gjensidig avhengighet er blitt ødelagt for fattige minoritetskvinner og for
fattige kvinner i den muslimske majoriteten, sier Tadros.

– Koptiske kristne er
på flere måter blitt
ofre for miljøkriser
og klimaendringer,
sier Mariz Tadros.
Foto: Johannes
Morken
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VIETNAM | ØKOLOGISK KATASTROFE

KATOLSK
KAMP MOT
GIFTUTSLIPP
TEKST: JOHANNES MORKEN

Tusenvis av fiskere mistet levebrødet da tonnevis av død
fisk ble skylt på land. Protestene mot miljøkatastrofen og
håndteringen av den har vært mange.
BIskop Nguyen Thai Hop har vært truet på livet. Alle foto: Stefanusalliansens partner
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Myndighetene i Vietnam har brukt en gigantisk miljøkatastrofe som påskudd for å undertrykke katolske grupper som kjemper for ofrenes rettigheter.
I april 2016 ble det funnet over 300 tonn død fisk som
ble skylt på land i det sentrale Vietnam. Det taiwanske
stålselskapet Formosa hadde dumpet store mengder
miljøgifter – fenol og cyanid – i sjøen. Det ble gjort
enorme skader på 250 kilometer med kystlinje. Giftene
drepte fisken, tok levebrødet fra svært mange og forårsaket alvorlige helseskader. Ifølge Amnesty International
var minst 270 000 mennesker direkte berørt av den
største miljøkatastrofen i nyere vietnamesisk historie.

i arbeidet (som vi av sikkerhetsgrunner ikke kan navngi)
ble Røde flagg-gruppene organisert med tre formål:
• å stoppe klagene og anmeldelsene mot Formosa Steel
Plant.
• å slå kiler mellom katolikker og ikke-katolikker, ved
også å mobilisere ikke-katolikker til å boikotte katolske
forretninger.
• å ydmyke katolske kirkegjengere ved å bakvaske prester,
angripe leke ledere og skjende kirker og hjem.

Drapsrop
Gruppene dukket opp våren 2017. Da de satte i gang,
ble det hørt rop som: «Eliminer religiøse rebeller!» og
Minimal erstatning
«Drep biskop Nguyen Thai Hop». Han er biskop i det
Selskapet erkjente ansvaret og inngikk en avtale med
sterkt rammede bispedømmet Vinh. I sin første kjente
myndighetene om å betale 500 millioner dollar i
opptreden, i mai 2017, demonstrerte Røde flagg-grupper
erstatning. Men Vietnam hadde ikke brydd seg med å
mot to navngitte katolske prester. Et par dager etterpå
kartlegge det virkelige omfanget av katastrofen. Heller
gikk direktøren for provinsens sikkerhetsapparat ut på
ikke hadde de trukket inn ofrene. Erstatningen som var
TV og fordømte to de navngitte prestene som «ekstretiltenkt ofrene, dekket bare noen måneders tap, mens
mister som bruker religion som kamuflasje».
det vil ta mange år å få rent hav og et fiske som folk
Røde flagg-gruppene har hatt med folk fra lokale
igjen kan leve av.
sikkerhetstyrker og andre offentlige tjenestemenn. MedI bispedømmet Vinh bor det en halv million katolikker. lemmer av regjeringsstøttede organisasjoner og arbeidsMajoriteten bor i fiskelandsbyer som ble hardt rammet
løse har vært med. Mange barn og unge er mobilisert
av miljøkatastrofen.
for å true de katolske prestene og trosfrihetsgruppene
som kjemper for rettferdighet.
Massive protester
Formosa-katastrofen og myndighetenes håndtering av
Stille til ansvar
den utløste massive protester, både fra katolske trosfriFerske rapporter fra katolske ledere høsten 2019 tyder
hetsgrupper og andre. Stefanusalliansen støtter katolske på noe redusert aktivitet fra Røde flagg-gruppene. Men
grupper som står midt i denne kampen.
kampen etter Formosa-katastrofen er ikke over.
De krevde beskyttelse av miljøet og rettferdige erstatEn arbeidsgruppe i Vinh-bispedømmet har siden
ninger. Men etter at anmeldelser av Formosa-selskapet
katastrofen kjempet for rettferdighet for ofrene. De
ble summarisk avvist av rettssystemet i Vietnam, tok
startet en underskriftskampanje for blant annet å kreve
folk til gatene. Myndighetene svarte med undertrykkelse. at Vietnams regjering gjennomfører opprenskning på
en etterprøvbar måte. Og de har krevd at eierselskapet
Overgrep
Formosa Plastic Group frigir interne rapporter, bidrar i
Mange som enten selv opplevde eller som var vitner
opprenskningen og forsikrer alle om at den industrielle
til overgrep, har avgitt sterke vitnemål om dette. Målaktiviteten heretter skal skje på en trygg måte.
rettede angrep mot fredelige demonstranter, vilkårlige
I juni i år reiste 7785 vietnamesiske ofre for miljøkaarrestasjoner og internering av hundrevis av kritikere og
tastrofen et transnasjonalt søksmål mot Formosa Plastic
demonstranter ble gjennomført. Rettsvesenet ble tatt
Group. Men en taiwansk domstol avviste i oktober søksi bruk som et våpen for å stilne kritikk – med hjelp av
målet ved å hevde at domstolen ikke har jurisdiksjon i
lange fengselsstraffer.
denne saken. Det ble raskt varslet at kjennelsen ville bli
For å kvele de omfattende katolske protestene mot
anket. Vi kjenner ikke utfallet av dette.
Formosa-skandalen, dukket det opp en mengde «Røde
flagg-grupper». Disse stod åpenbart i ledtog med myndighetene og fikk i praksis også politiets beskyttelse ved
at politifolkene så en annen veg for disse gruppenes
overgrep. Politiet beskyttet ikke dem som anmeldte
Rettsvesenet ble tatt i bruk
Røde flagg-overgrep.
Stoppe klager
Røde flagg-grupper er et nytt fenomen i Vietnam. De
kom i tillegg til regimets egen lange tradisjon for å slå
ned folkelige protester. Ifølge Stefanusalliansens partner

som
et våpen for å stilne kritikk – med
hjelp av lange fengselsstraffer.
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IRAK | JESIDI-KVINNER

HJELPER
KVINNER SOM
OVERLEVDE IS
Då dei aller første jesidi-kvinnene kom
seg fri frå slaveriet under IS, melde
Naghan Hasan seg til teneste. I fem år
har ho på heiltid vore lege og aktivist for
dei overlevande.
TEKST: JOHANNES MORKEN

3. august 2014 slo IS til mot jesidi-samfunnet i
Nord-Irak. Folk flykta for livet opp til Sinjar-fjellet. Fleire tusen vert drepne. Over 6500 vart
tekne til fange, kvinnene vart tekne som sexslavar som blei selde frå IS-krigar til IS-krigar.
Naghan Hasan er sjølv jesidi-kvinne. Gynekologen hadde arbeidd på fødeavdelingar
på ulike sjukehus i Irak. Då dei to første jesidi-kvinnene som hadde overlevd slaveri hos
IS, kom seg fri i starten av september 2014 og
nådde sjukehus i den kurdiske regionen i NordIrak, melde Nagham Hasan seg til teneste.
Ho lytta til dei grufulle historiene og byrja
hjelpe. I dei vel fem åra som er gått, har ho
arbeidd for dei overlevande. Ho kallar seg
jesidi-aktivist. Det har vore fem år med innsyn
i eit bestialsk mørke.
Hjelp til å overleva
Ho vart med på å grunnleggja Women Survival Centre som har gitt medisinsk hjelp til
overlevande. Ho har også besøkt dei og følgt
dei opp.
Dinest har ho støtta eit tysk program for å
ta imot over 1000 overlevande jesidi-kvinner
som er tekne til Tyskland. Ho har besøkt dei
og løfta historiene deira inn for den tyske
regjeringa. I tillegg har ho vore involvert i eit
program for foreldrelause barn. Foreldra har
mista livet under IS.
Legen har no vore med på å starta Hope
Makers som arbeider for utvikling for kvinner
etter IS-slaveriet.

– Eg såg at kvinnene som hadde overlevd IS, ikkje
berre hadde behov for medisinsk hjelp, men også sosial
og økonomisk hjelp for å starta eit nytt liv.
1200 historier
Naghan Hasan har høyrt dei grufulle historiene til over
1200 kvinner.
– I fem år har eg kvar dag høyrt historier om drap
og fryktelege seksuelle overgrep. Historiene er oppskakande. Det er sjokkerande å høyra om ni år gamle
jenter som er blitt valdtekne, torturerte og selde av
IS-krigarar på over 60 år.
Somme historier gløymer ho aldri.
– Ei kvinne i 20-åra var nygift då IS-angrepet kom.
IS-krigarar drap mannen hennar. Ho vart sjølv seld fleire
gonger. Kvinna vart torturert, ho prøvde å rømma og
vart fanga og torturert igjen. Veninna vart halshoggen
rett framfor den nygifte kvinna. Då turen kom til henne,
greip ein annan IS-krigar inn og hindra drapet i siste liten.
Djupe traume
Alle overlevande er traumatiserte etter tortur med slag,
eld og valdtekter – og synet av drap.
– Ei firebarnsmor opplevde at då ho vakna, hadde IS
forgifta og teke livet av tre av barna hennar. Slikt er ikkje
til å halda ut.
3000 kvinner og barn er framleis sakna. Det har, seier
legen, ikkje vore noko rettsoppgjer, ikkje noko forsøk

Ei firebarnsmor opplevde at
IS hadde forgifta tre av barna
hennar medan ho sov.
Naghan Hasan
på å stilla dei som stod for overgrepa, til ansvar. 300
000 jesidiar lever framleis i flyktningleirar. Berre nokre få
tusen har freista å venda tilbake til landsbyane sine. Nokre
få har prøvd å venda tilbake til Sinjar by, som er øydelagt.
– Jesidiane vil berre leva i fred. Dette er ikkje det første
folkemordet. Det har skjedd mange gonger før, berre
fordi vi er jesidiar. IS såg oss som vantru. Vi har lenge
forsikra folk om at det ikkje ville skje på nytt, men så
skjedde det på nytt.

I Duhok sit mange
jesidiar framleis i
flyktningleir etter
folkemordet.
Foto: Pål Brenne
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Kjenner seg framanda
– Kva har styresmaktene gjort?
– Irakiske og kurdiske styrkar med internasjonal støtte
frigjorde områda våre frå IS. Det var viktig. Det einaste
den irakiske regjeringa har gjort etterpå, er å opna massegraver. Den kurdiske regjeringa har oppretta eit senter
for å berga jesidi-kvinner frå fangenskap og eit senter for
overlevande, Women Survival Center.

Gynekologen og jesidien Naghan Hasan er ein av ekspertane som har vore med på ei internasjonal idémyldring
om likestilling, trusfridom og FNs berekraftsmål, leia av
Stefanusalliansen. (Sjå meir side 12-13).

– Kva treng de?
– Vi treng internasjonale garantiar for at
eit folkemord ikkje skal skje igjen. Vi ber det
internasjonale samfunnet laga ein konkret og
tydeleg plan for å verna dei etniske og religiøse minoritetane i Irak.
– Kva tenkjer jesidiane om framtida?
– Det store fleirtalet eg har snakka med,
føler seg som framande. Dei er redde. Dei
opplever at dei ikkje har noka framtid i Irak. Å
byggja opp att samfunnet deira er vanskeleg.
Korleis kan vi gje dei håp? Dei opplever at
det er tryggare å bu i leirar enn å venda heim
til øydelagde landsbyar der ulike militsar og
andre væpna aktørar har kontrollen, seier
Naghan Hasan og legg til:
– Mange jesidiar ønskjer å dra frå Irak.
Særleg dei overlevande frå IS ønskjer seg bort.
Tyskland, Frankrike, Australia og Canada har
teke imot ein god del overlevande og familiane
deira. Tyskland tok imot 1000. Der får kvinnene hjelp og menneskeverd, og barna får
skulegang.
Får styrke
Men i Irak sit det framleis nesten 1000 kvinner
som har kome seg fri frå IS-slaveriet.
– Vi utfordrar europeiske regjeringar til å
ta imot desse. Men kvinnene som kjem til
Vesten, må ikkje bli isolerte. Dei må få bu
nær jesidiar som alt er busette der og få eit
nettverk.
– Korleis held du ut?
– Internasjonalt får eg personleg støtte og
oppmuntring. Det gjev meg styrke til å stå i
dette og støtta kvinner som treng det, svarar
Naghan Hasan.

www.stefanus.no
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INNSYN | TRO OG FAKKELTOG

Hans Olav Baden og Torbjørg Torp Nilssen har laget trosopplærings
opplegget «Sammen er vi». Utgiver er Stefanusalliansen. (Foto:
Stefanusalliansen)

Trosopplæring
inspirert fra Egypt

«Sammen er vi» er en ny trosopplæringspakke med
sanger, aktiviteter og ideer inspirert av kirken i Egypt.
Stefanusalliansen har vært fødselshjelper for opplegget
som ble lansert på Trosopplæringskonferansen på
Gardermoen 6. november.

Torbjørg Torp Nilssen har skrevet tekstene og Hans Olav Baden
musikken. Gjennom opplegget blir man kjent med Mamma
Maggies arbeid for barn i Kairos «søppelbyer» og biskop Thomas’
oase Anafora og utdanningssenter Anastasia. Dette er partnere
Stefanusalliansen har samarbeidet med i 15 år.
– Mamma Maggies arbeid viser voksne som bøyer seg ned på
barnas nivå, i vasking av barneføtter, i helsearbeid, bibelstudier,
skolegang og samtaler. Anafora, som er navnet på biskop Thomas’
retreat- og utdanningssenter, betyr «å løfte opp». Her får mennesker en ny start og nye muligheter, de blir løftet opp, sier Torp Nilssen.
En av aktivitetene i opplegget er å fargelegge iotakorset, som
har lange tradisjoner i den koptiske kirken. Fargene i korset har
ulik betydning.
– Hver farge lærer oss noe om oss selv og om Gud. Dette
korsets tradisjon og fargesymbolikk har like stort potensial som
verktøy i norsk trosopplæring som Lønneboes Kristuskrans, sier
Hans Olav Baden.
«Sammen er vi» består av byggeklosser til musikal, konsert,
enkeltsamlinger, aktiviteter, trosopplæring og gudstjeneste. Mens
tekstene henter inspirasjon fra Egypt, er musikken i vestlig barnegospeltradisjon.
LES MER, FINN RESSURSER
Sangene finnes på Spotify.
Last ned materiell på www.sammenervi.no

Vinterrosen
28. november Bergen, Olsvik kirke

29. november
30. november
4. desember
5. desember
6. desember
12. desember
14. desember
19. desember

Knarvik kirke
Fedje kirke
Oslo, Ila kirke
Notodden, Grammofonlåven - UTSOLGT
Treungen kirke
Skien, Gimsøy kirke
Bykle kirke
Asker, Vardåsen kirke

KRISTIN MINDE
I SAMARBEID MED STEFANUSALLIANSEN

11 fakkeltog for forfulgte
I 11 byer og tettsteder er det i høst
fakkeltog for forfulgte. Temaet i år er
kvinner som forfølges for sin tro.
I Oslo ble det 14. november overlevert et opprop til statssekretær
Marianne Hagen (H) i Utenriksdepartementet. Hun tok imot på vegne
av utenriksministeren som var i USA.
– Vi er mange som vil kjempe
for trosfriheten. Både kvinners
rettigheter og tros- og livssynsfrihet
er sensitive spørsmål. Men det er
viktig å kjempe for tros- og livssynsfriheten, fordi denne rettigheten er
viktig for demokrati, mangfold og
fredsbygging, og fordi den gjelder
alle, sa Hagen.
– Vi fordømmer dem som angriper annerledes troende, de som
nekter andre en frihet de unner seg
selv. Vi bærer våre fakler i støtte og
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På juleturné med sang om
Jesusbarnet på flukt

protest, sa KrFs Knut Arild Hareide i sin appell
utenfor Oslo domkirke.
– Kirkene sør for Sahara er hjemsøkt av
forfølgelse. De mest sårbare er kvinner og
barn, sa Laura fra Open Doors.

Bli med på hemmelig
gudstjeneste

Knut Arild Hareide ledet an i fakkeltoget for forfulgte.
Toget i Oslo samlet 250 deltagere.

LES MER, SE BILDER
www.stefanus.no

I mange land må kristne feire
gudstjeneste i hemmelighet, fordi
samlingene er ulovlige og de kan
bli arrestert og dratt for retten. Vi
har laget et opplegg for barn for å gi
dem en opplevelse av dette.
FINN RESSURSER
www.stefanus.no/for-menigheten

Stefanusalliansen er glade for å samarbeide med artist
og låtskriver Kristin Minde, som lenge har hatt et sterkt
engasjement for dem som lider for sin tro. En av sangene
på albumet «Vinterrosen» handler om da kong Herodes
ville drepe alle nyfødte guttebarn. «Jeg har skrevet den
tradisjonelle engelske teksten om til en bønn om at ingen
barn skal være utrygge», sier Minde. «Jeg ønsker å støtte
Stefanusalliansen med min musikk fordi det å kunne tro
det du vil, er en menneskerettighet.»

Kom og hør!

INTERVJUET | KRISTIN
MINDE

JULESANG
FOR BARN
PÅ FLUKT
Kristin Minde gir ut nytt
album og gjør seg klar for
juleturné. En av sangene
handler om Jesusbarnet
på
flukt fra Herodes’ soldater
.

Kristin Minde synger i Oslo
domkirke før fakkeltoget
for trosfrihet i 2018.
Foto: Johannes Morken

TEKST: GISLE SKEIE

Stefanusalliansen er glad
for å få samarbeide
med artist og låtskriver Kristin
Minde om
hennes juleturné. For Minde
er samarbeidet
en naturlig fortsettelse av
et langvarig engasjement for dem som lider
for sin tro.
– Jeg har oversatt og bearbeidet
teksten til
en gammel, engelsk sang
– «Coventry Carol» –
om da kong Herodes ville
drepe alle guttebarn
da Jesus var født. Jeg har
skrevet teksten om
til en bønn om at ingen barn
skal være utrygge,
sier Kristin Minde.

Jeg har skjønt av (...) historie
ne
som fortelles, hvor ofte jeg
har
tatt min tro for gitt.
Retten til å tro
– Jeg ønsker å støtte Stefanusal
liansen med
min musikk fordi det å kunne
tro det du vil,
er en menneskerettighet.
Jeg er selv mor til
to døtre, og jeg ønsker for
dem og alle andre
barn at de skal kunne vokse
opp i trygghet og
få tro det de vil.
– Jeg har kjent Stefanusal
liansen i mange år.
Jeg har skjønt av organisasjo
nens arbeid og
av historiene som fortelles,
hvor ofte jeg har

tatt min tro for gitt. Derfor
vil jeg gi
mitt bidrag til arbeidet for
trosfrihet,
med en sang jeg har skrevet
til
Stefanusalliansen, sier Minde.
Kom og hør!
Sangen heter «Vuggesan
g fra
Betlehem» og er med på
Mindes
nye album, «Vinterrosen».
På konsertene i desember er hun
sammen
med musikerne Erlend Viken
(fele),
Espen Tappel (gitar) og
Andreas
Haga (kontrabass).

KRISTIN MINDES JULETURN
É
i samarbeid med Stefanusal
liansen
28/11 Olsvik kirke, Bergen
29/11 Knarvik kirke
30/11 Fedje kirke
4/12 Ila kirke, Oslo
5/12 Grammofonlåven,
Notodden
6/12 Nissedal kirke
12/12 Gimsøy kirke, Skien
14/12 Bykle kirke
19/12 Vardåsen kirke, Asker

Vuggevise fra
Betlehem
Melodi: England, 1500-tallet
Norsk tekst: Kristin Minde

Konge Herodes i sitt
raseri ga sine
stridsmenn bud.
De er her nå – hysj
– hysj – for å ta våre
minstes liv.
Syng søstre ut, så
lenge som du kan,
sangen kan ei forties.
En sang for våre arme
små som venter i
paradis.
Suli, sula, du bittelille
barn, suli, sulei, so ro.
Et barn som vugges
på mors arm,
suli sulei, so ro.
Utdrag
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Les intervju med Kristin Minde i Magasinet
Stefanus 6-2019 eller på våre nettsider:
stefanus.no

DE VIL IKKE
FLYKTE,
MEN TJENE
GUD BLANT
SITT EGET
FOLK.

«Vi var nedbrutte og slitne da vi kom til Josefs
Hus. Jeg har aldri sett barna så glade som etter
oppholdet der. Kona mi, Khurliman og jeg fikk
ny styrke til tjenesten. Vi ber ikke om å bli kvitt
forfølgelsen, men om styrke til å holde ut!»
Les intervju med Zhandos side 10.
På retreat- og rehabiliteringsstedet Josefs Hus kan pastorer,
misjonærer og andre ledere med familier fra Sentral-Asia kan
komme. De får opphold i to eller flere uker, med hvile, familie
fellesskap, samtale og bønn. Her får de en pustepause og
hjelp til å bearbeide presset og trakasseringen hjemme. De får
også en grundig helsesjekk, medisinsk oppfølging, åndelig og
praktisk veiledning. Barna blir også særskilt fulgt opp. Nær 90
mennesker, barn medregnet, har fått komme til Josefs Hus
siden starten i 2017.

Vil du være med å gi en hardt presset
familie en unik julegave?

Benytt giroen i dag!
Du kan også bruke gavekonto:
3000 14 57922
eller VIPPS: 19013

