Zaradi vere v svetu vsak dan ubitih
13 kristjanov
Nevladna organizacija Open Doors je januarja 2021 objavila svoje letno poročilo
»World Watch List«, v katerem navaja 50 držav, kjer kristjane najbolj preganjajo
zaradi njihove vere. Kot je razvidno iz poročila, v svetu zaradi vere vsak dan umre
13 kristjanov, napadenih je 12 cerkva ali krščanskih zgradb, 12 kristjanov pa je
krivično pridržanih ali celo zaprtih, medtem ko jih pet vsak dan ugrabijo. Po
podatkih organizacije se je torej položaj kristjanov v preteklem letu v številnih
državah že zaostril.
Omenjena organizacija, ki beleži preganjanje kristjanov po svetu, poleg rednega
letnega poročila World Watch List pripravlja tudi molitve in predstavlja pričevanja
preganjanih vernikov, s čimer poskuša zagotoviti, da njihove zgodbe ne bi utonile
v pozabo.
Ob predstavitvi poročila je predsednik ameriške veje organizacije Open Doors,
David Curry, povedal: »Število trpečih Božjih otrok bi moralo pomeniti, da Cerkev
umira, da kristjani molčijo, izgubljajo vero.« Toda, je nadaljeval Curry, to se v
resnici ne dogaja, »kajti pogumno speljujejo pot skozi puščavo in reke skozi
pustinjo«.

Število preganjanih kristjanov narašča
V naštetih državah sodeč po poročilu okoli 309 milijonov kristjanov živi na krajih z
»izjemno visoko« ali »skrajno« stopnjo preganjanja, kar je kar 260 milijonov več
od podatkov pred letom dni. Pomenljiv je podatek, da je bilo v preteklem letu
zaradi vere umorjenih 4.761 kristjanov, leto prej pa je bilo dokumentiranih 2.983
smrtnih žrtev. Časovni okvir priprave poročila je med 1. oktobrom 2019 in 30.
septembrom 2020.
V poročilu je še zabeleženo, da lahko k zgoraj omenjenemu številu dodamo še 31
milijonov kristjanov iz 24 držav, ki neposredno sledijo prvim petdesetim: mednje
sodijo Kuba, Šrilanka in Združeni arabski emirati. Če vse skupaj seštejemo, to
pomeni, da se vsak osmi kristjan v svetu sooča s preganjanjem. Pri razčlenjevanju
podatkov organizacija Open Doors izpostavlja nekatere glavne smernice, ki vodijo

v naraščanje števila preganjanih.

Islamsko skrajništvo v Podsaharski Afriki
Versko preganjanje je po navedbah v poročilu marsikje sprožila koronavirusna
bolezen, z diskriminacijo pri razdeljevanju pomoči, prisilnimi spreobrnitvami ter
upravičevanjem povečanega nadzora in cenzure. Epidemija je privedla celo do
tega, da kristjanom ponekod pripisujejo krivdo za izbruh koronavirusne bolezni
»zaradi napačne vere«. Drugi dejavnik, ki povzroča vedno večje trpljenje
kristjanov, je povečano število skrajniških napadov v vsej Podsaharski Afriki, od
Nigerije in Kameruna do Burkina Fasa, Malija in drugod.
V letošnjem letu se prvih deset držav, kjer so kristjani najbolj preganjani, bolj ali
manj ne spreminja. Severni Koreji sledi Afganistan, temu pa Somalija, Libija,
Pakistan, Eritreja, Jemen, Iran, Nigerija in Indija. Za prvo deseterico se uvrščajo
Irak, Sirija, Sudan, Saudova Arabija in Maldivi.

Sudan po treh desetletjih odpravil smrtno
kazen za versko odpadništvo
Sudan se je prvič po šestih letih umaknil iz skupine prvih desetih držav, potem ko
je tamkajšnja vlada odpravila smrtno kazen za versko odpadništvo in v novi ustavi
po treh desetletjih islamske zakonodaje zagotovila versko svobodo. Še vedno pa
ostaja na 13. mestu, saj so predstavniki organizacije Open Doors zabeležili, da se
kristjani iz islamskega okolja še vedno soočajo z napadi, zavračanjem in
diskriminacijo tako v lastnih družinah kot v celotnih skupnostih, krščanske ženske
pa so vedno znova žrtve spolnega nasilja.
Indija na seznamu prvih desetih držav ostaja že tretje leto zapored, ker tam
»narašča nasilje proti verskim manjšinam zaradi vladnih ukrepov proti
hindujskemu skrajništvu«. Vlada je močno omejila tudi financiranje nevladnih
organizacij s tujimi sredstvi, kar je seveda prizadelo večino krščanskih
organizacij, kot so Cerkve, šole ali bolnišnice. V osmih od 28 zveznih držav je
javno širjenje krščanske vere kaznovano, v veljavi je tudi zakon, ki prepoveduje
spreobrnjenja v krščanstvo.

Nadzor in omejitve na Kitajskem
Na Kitajskem (17. mesto na seznamu) organizacija Open Doors beleži vedno večji
digitalni nadzor. Cilj države je »Social Scoring«, s katerim želi doseči nadzor nad
državljani. Komunistična partija je še okrepila pritisk na državno priznane in
nepriznane Cerkve: pri obisku bogoslužij so predpisane kamere s programsko
opremo za prepoznavanje obrazov, otroci in mladostniki se bogoslužij ne smejo
udeleževati.

