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Deres Eksellense, 

 

Jeg skriver for å uttrykke min dype bekymring over den nåværende situasjonen for kristne og 

deres gudshus i Algerie. Den 20. januar 2020 ble 42 år gamle Hamid Soudad, en kristen fra 

Oran-provinsen, arrestert og dømt til fem års fengsel for blasfemi, siktet for å ha fornærmet 

Islams profet  på grunn av en karikatur han delte på sosiale medier. Videre er det minst to 

andre tilfeller der kristne er dømt for blasfemi.  

Jeg vil også rette oppmerksomheten mot stenging av kirker i Algerie. Dette har vært en 

bekymring siden januar 2018. På det tidspunkt ble 13 kirker tvunget til å stenge, og siden den 

gang har ytterligere 7 kirker blitt beordret til å gjøre det samme. De algeriske myndigheter 

krever en spesiell tillatelse for å samles til ikke-muslimsk tilbedelse. Til tross for at de har 

søkt myndighetene flere ganger, venter disse kirkene fortsatt på svar, enn si tillatelse, til å 

operere. National Association of Protestant Churches, EPA (Eglise Protestante d'Algerie) har 

vært registrert i Algerie siden 1974, men på grunn av en lovendring i 2012 måtte de fornye 

registreringen. Selv etter åtte år har ikke de algeriske myndighetene fornyet EPAs tillatelse, 

og avviser søknaden hver gang. Uten at EPA får denne tillatelsen til å operere, og med følgen 

det får for stenging av kirker, står protestantiske trossamfunn igjen uten steder å samles til 

tilbedelse.  

Deres Eksellense, jeg mener at Algerie er en beskytter av grunnleggende 

menneskerettigheter. Ettersom den algeriske grunnloven garanterer sine borgeres rett til 

religionsfrihet og trosfrihet, håper jeg at ved å gjøre Dem oppmerksom på disse hendelsene, 

vi igjen vil oppleve å se alle borgere i Algerie nyte retten til fredelig å praktisere sin religion 

eller tro.  

Jeg ber derfor respektfullt om Deres inngripen for å sikre at: 

• Hamid Soudad og andre som er dømt under blasfemilovgivningen umiddelbart blir løslatt; 

• de algeriske myndigheter vil gjøre hva de kan for å stanse den pågående stengingen av 

kirker og gjenåpne de som allerede er stengt; 

• myndighetene vil godta EPAs anmodninger om fornyelse av tillatelsen, slik at de kan møtes 

til ikke-muslimsk tilbedelse. 

  

Vennlig hilsen 

 


