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Raamatun mukaan JumaIa loi ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi tälle tehtä-
vän luomakunnassa. (1.Moos.1:26-30) Vapaa tahto on nähty olennaisena ulot-
tuvuutena Jumalan kuvaa ihmisessä. Synti vammauttaa vapauden, kun ihmi-
nen tahtoo toimia ilman Jumalaa (1.Moos.3:5).

Kristus palauttaa vapauden, kun hän kutsuu ihmistä ulos kuolemasta, osal-
liseksi ylösnousemuksesta (Room.8:21). Usko on vuorovaikutusta Jumalan 
aloitteen ja ihmisen vastauksen välillä, ja sen syventyessä vapaus vahvistuu 
(Gal.5:1). Vapaasta ihmisestä voi tulla Jumalan työtoveri (1.Kor.3:9). 

Rakastaa voi vain vapaana. Vapaus on siis uskon edellytys. Se on myös olen-
nainen ulottuvuus kristillisessä ihmiskäsityksessä.  Sen tulee olla kristityn 
oman kasvun tavoite (2.Kor.3:17) ja perusta hänen kunnioittavalle suhteelleen 
kaikkiin muihin ihmisiin (Gal.5:13). Siksi työ ihmisten vapauden ja erityi-
sesti uskonnonvapauden puolesta on jokaisen kristityn tehtävä.



Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen yhteinen kansainvälisen diakonian kam-
panja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Vuonna 2011 
Vastuuviikkoa vietetään jo 34:ttä kertaa. Vastuuviikko on nostanut historiansa aikana 
tarkasteluun mm. kestävään kehitykseen, lasten oikeuksiin, rauhaan, taloudelliseen riis-
toon, oikeudenmukaisuuteen, ihmiskauppaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyk-
siä. Vuoden 2011 teemavuoden aiheena on uskonnonvapaus. Varsinaista kampanjaa 
vietetään 23.–30.10.2011. Samalle viikolle ajoittuu toinen kirkkojen valtakunnallisista 
rukouspäivistä, Rauhan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä. Molem-
mille rukouspäiville laaditaan vuosittain rukouspäiväjulistus, jonka Tasavallan presidentti 
allekirjoittaa ja jossa Vastuuviikon teemavuoden aihe on esillä. Vastuuviikko on saanut 
Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustukea.

Vastuuviikon tavoitteena on edistää elämäntapaa, jonka keskiössä ovat Jumala ja lähim-
mäinen. Kristillisen kirkon uskoon ja elämään kuuluu työ kestävän kehityksen, oikeuden-
mukaisuuden, ihmisoikeuksien, rauhan, sovinnon ja luomakunnan eheyden puolesta. 

Mikä Vastuuviikko?
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Uskonnonvapausloukkauksia tapahtuu 
kaikissa maailman kolkissa. Yli puolet 
maailman väestöstä elää olosuhteissa, 
joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tu-
hoisin seurauksin. Silti näistä loukkauk-

Uskonnonvapaus

”Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä 
oikeus sisältää vapauden uskonnon tai 
vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskon-
non tai vakaumuksen julistamiseen yksin 
tai yhdessä toisten kanssa, sekä julki-
sesti että yksityisesti, opettamalla sekä 
harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia 
menoja”. (YK:n Ihmisoikeuksien yleis-
maailmallinen julistus, 18. artikla)

sista ei juurikaan puhuta julkisuudessa. 
Lukemattomat ovat ajautuneet tilanteisiin, 
joissa vakavat uskonnonvapausloukka-
ukset liittyvät muihin perustavanlaatuisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin, henkilön identi-
teetin, osallisuuden sekä turvallisuuden 
kieltämiseen. Heidän oikeutensa elä-
mään, yksityiselämään ja heidän yh-
distymisen- ja kokoontumisvapautensa, 
sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset oi-
keutensa ovat uhattuina. Monet elävät 
vainottuina yhteiskunnissa, joissa vaino 
kasvattaa väkivaltaisia konfl ikteja. Oi-
keuksien puuttumisella on pitkäaikaiset 
kestävää kehitystä heikentävät seurauk-
set. Uskonnonvapauden turvaaminen on 
ennen kaikkea yksilön suojaamista epä-
oikeudenmukaiselta kohtelulta.

2



Irak – Pastori kehottaa kristittyjä olemaan rohkeita

Pastori bagdadilaisesta kirkosta, jossa äsket-
täin sai surmansa 53 kristittyä, kehottaa iraki-
laisia kristittyjä olemaan luovuttamatta vaik-
ka uudet iskut ovat jälleen vaatineet uhreja.
Our Lady of Salvation-kirkon pastori Mukhlis 
Shasha kehotti seurakuntaansa pysymään 
vahvana viime viikolla pidetyissä erityisju-
malanpalveluksissa. 53 seurakuntalaista 
sai surmansa 31.10., heidän joukossaan 
kaksi pappia, kun heidät panttivangeiksi ot-
taneet hyökkääjät taistelivat turvallisuusjouk-
kojen kanssa.

”Saatamme tuntea surua, mutta emme 
luovuta”, pastori Shasha kertoi Washing-
ton Postille. ”Jos me kaikki lähdemme 
maasta, kuka muistaa tätä verilöylyä? 
Kuka todistaa kirkkomme uutta nousua?” 

Hänen kehotuksensa tuli vain päiviä sen 
jälkeen, kun Irakin hupenevaa kristillistä yh-
teisöä vastaan hyökättiin jälleen. Maanan-
taina 15.11. hyökkääjät iskivät kahteen 
kristittyyn kotiin Mosulissa ja surmasivat 
molemmista miespuolisen perheenpään. 
Seuraavana päivänä kristitty mies ja hä-
nen 6-vuotias tyttärensä saivat surman-
sa autopommin räjähdyksessä, myöskin 
Mosulissa. Samaan aikaan räjähti toinen 
autopommi keskustassa olevan kristityn ko-
din edessä. Kukaan ei loukkaantunut, mut-
ta talo vahingoittui pahoin. Sitä edellisellä 
viikolla Bagdadin kristittyjä ja heidän yrityk-
siään vastaan iskettiin pommein ja kranaa-
tein. Ainakin viisi kristittyä kuoli ja noin 33 
loukkaantui.

CNN, Compass Direct, Press TV, The Tele-
graph, The Washington Post, Marttyyrien 
Ääni – Kanada, www.stefanus.fi 
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Vaino on määrätietoista ja usein pitkä-
aikaista väärinkohtelua yhtä henkilöä tai 
ryhmää kohtaan. Vainoa voidaan harjoit-
taa useista syistä, kuten uskonnon, etni-
seen ryhmään kuulumisen tai poliittisten 
mielipiteiden perusteella. Vainoaminen 
on yksi henkisen väkivallan muoto. 

(Wikipedia: http://fi .wikipedia.org/wiki/
Vaino)

Vaino on tilanne, jossa henkilö joutuu 
toistuvasti kärsimään sitkeää ja sys-
temaattisesti toteutettua väkivaltaa ja 
häneltä kielletään tai uhataan kieltää 
perusihmisoikeudet vainotun ominaisuuk-
sien perusteella, joita vainoaja ei hyväk-
sy (uskonnon, kansallisuuden, poliittisen 
mielipiteen, kansallisuuden ja tietyn ryh-
män jäsenyyden perusteella).

Mitä on vaino?

Mitä on kristittyjen vainoaminen?
Kristittyjen vainoamisesta voidaan 
puhua, kun kristitty kohtaa toistuvaa, 
jatkuvaa ja systemaattista kärsimystä, 
joka on luonteeltaan vakavaa tai kun 
kristityltä kielletään tai uhataan kieltää 
perusihmisoikeudet sillä perusteella, että 
hän on kristitty ja tämä aiheuttaa hänes-
sä eroavaisuutta suhteessa vainoojaan, 
eikä vainoaja voi sitä sietää. 

Kuinka monia kristittyjä vainotaan uskon-
sa tähden 
vuosittain?
Kristittyjen vainoaminen on mittakaa-
valtaan laajin ihmisoikeusrikkomus tänä 
päivänä. Maailman Evankelisen Allians-
sin mukaan yli 200 miljoonalta kristityltä 
vähintään 60 maassa on kielletty hei-
dän tärkeimmät ihmisoikeutensa pelkäs-
tään sen tähden, että he ovat kristittyjä.
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Mikä on kristitty marttyyri?

”Uskollisuudestasi kalliimpaan ystävää-
si Kristukseen sinä annoit vapaaehtoi-
sesti elämäsi ja julistat sen kautta, että 
Hänen valtakuntansa aarteet ovat iha-
nampia kuin tämän maailman katoavat 
asiat.”

(Rukousveisusta marttyyripiispa Platonille, joka 
oli Viron ensimmäinen ortodoksinen piispa ja 
kärsi marttyyrikuoleman vuonna 1919 Tartos-
sa yhdessä kahden ortodoksisen ja kahden 
luterilaisen papin kanssa) 

Marttyyri on totuuden todistaja, joka 
on valmis kärsimään kuolemaan asti 
Kristuksen tähden. (Apt. 22:20, Ilm. 
2:13, Ilm. 17:6) Marttyyri valitsee 
mieluummin kärsimyksen ja kuoleman 
kuin kieltää Jeesuksen tai Jumalan työn. 
Marttyyrit ovat valmiita uhraamaan jo-
takin omasta elämästään Jumalan val-
takunnan tärkeiden tavoitteiden saavut-
tamiseksi.

http://www.releaseinternational.org/pa-
ges/fi nd-out-more/christian-persecution-faqs.
php
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Jokaisella valtiolla on kansainvälisen oikeuden mukaan vastuu kunnioittaa uskonnon-, aja-
tuksen- ja omantunnonvapautta. Tämä oikeus on yleismaailmallinen kuuluen jokaiselle kun-
kin henkilön katsontakannasta riippumatta. Tämä oikeus sisältää perinteisten uskontojen li-
säksi oikeuden myös ei-uskonnollisiin maailmankatsomuksiin kuten ateismiin, agnostiikkaan 
ja pasifi smiin. 

Globaali kumppanuus velvoittaa meitä ottamaan vastuuta heikoimmassa asemassa ole-
vista lähimmäisistämme. Uskonnonvapaus on olennainen osa kehitystä, välttämätön sekä 
kestävän kehityksen tulosten, kuten YK:n vuosituhattavoitteiden, että turvallisuuden saavutta-
misessa ja syrjinnän vähentämisessä. 

Miksi 
uskonnonvapaus on tärkeää?
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Monissa maissa ja lukemattomille yksi-
löille uskonnot ovat erottamaton osa elä-
mää, ne määrittävät tavan ymmärtää 
maailmaa ja tapaa toimia siinä. Sama 
pätee moniin uskontoryhmiin kaikkialla 
maailmassa. Itsevaltaiset hallinnot rajoit-
tavat mielellään uskonnonvapautta, kos-
ka ne pelkäävät tämän vapauden tuomia 
tuloksia. Uskontoja ja niiden vaikutuksia 
ei voi jättää huomiotta pohdittaessa ih-
miskunnan tulevaisuutta ja kestävää kehi-
tystä, siksi niiden roolia tulisi hyödyntää 
ammattimaisesti kehityksen voimavarana 
ja pyrkiä uskontojen väliseen sovintoon ja 
rauhaan. 

Uskonnonvapauden riistäminen aiheut-
taa syrjintää, estää ihmisiä kokoontumas-
ta ja toimimasta yhteiskunnassa, aikaan-
saa jännitteitä ja nostattaa ääriryhmiä. 
Siellä missä uskonnonvapausloukkaukset 
ovat yleisiä tai valtion hyväksymiä, ke-

hitysindeksit ovat alhaisia (esim. korkea 
lapsikuolleisuusluku). Ihmisoikeusloukkaus-
ten sijaan tulisi voida vapauttaa yhteis-
kuntaan uskontojen positiivisia voimava-
roja, kuten demokratian mahdollisuuksia 
ja uskontojohtajien roolia köyhyyden vas-
taisessa taistelussa.

Syrjiminen uskonnon perusteella vaikut-
taa välittömästi ihmisten elämään ja 
yhteiskunnan laajempaan tilaan. Uskon-
nonvapaudettomat päätyvätkin usein 
yhteiskunnan haavoittuvaisimpien ja ke-
hityksestä syrjäytettyjen asemaan. Uskon-
non- ja aatteenvapaus on perustavanlaa-
tuinen ihmisoikeus, inhimillisen elämän 
edellytys, johon kohdistuva riistäminen 
yksilön kohdalla yleensä tarkoittaa myös 
monen muun ihmisoikeuden puuttumista 
(kuten mielipiteen- ja sananvapauden, ko-
koontumis- ja yhdistymisvapauden, oikeu-
den turvaan sekä vapauden syrjinnästä 

puuttumista), syrjäytymistä ja suoranaista 
väkivallan vaaraa. Uskonnonvapauden 
riistolla on pitkäkestoiset vaikutukset, jotka 
estävät ihmisoikeuksien toteumista. 

Uskonnonvapauden edistäminen on vält-
tämätöntä ihmisoikeuksien kokonaisvaltai-
sen toteutumisen, kestävän kehityksen ja 
demokratian saavuttamiseksi, köyhyyden 
vähentämiseksi sekä kriisien ennaltaeh-
käisemiseksi. Kestävän kehityksen ja tur-
vallisuuden edellytyksenä on valtion kyky 
vastata väestönsä turvallisuudesta ihmis-
oikeuksia kunnioittaen. Syrjintä uskonnon 
perusteella on kestävän kehityksen este, 
ja meidän tulee siksi taistella uskontope-
räistä syrjintää vastaan. Edistämällä us-
konnonvapautta edistetään myös muiden 
ihmisoikeuksien toteutumista, erityisesti 
kaikkien haavoittuvaisimpien ryhmien, ku-
ten naisten ja lasten osalta.

Miksi uskonnonvapautta tulee kunnioittaa?
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Uskonto osana identiteettiä

Ennen kaikkea oikeus uskontoon on oi-
keus identiteettiin. Uskontoa tai maail-
mankatsomusta ei voi erottaa henkilön 
identiteetistä, ne muodostavat oman 
persoonan tärkeitä lähtökohtia, tavan 
ymmärtää itseään ja ympäröivää maa-
ilmaa. Uskonnolliset yhteisöt ovat mo-
nille ensisijaisia arvo- ja ihmisyhteisöjä, 
joiden kautta elämää eletään ja jae-
taan yhdessä.

Valtioissa, joissa uskonnon vaihtami-
nen on kiellettyä, vaihtajat riskeeraavat 
henkilöpapereidensa menettämisen, 
perheensä turvallisuuden, osallisuuten-
sa laajempaan yhteisöön tai yhteis-
kuntaan, hautausoikeutensa, yhteisön 
hylkäämäksi tulemisen ja usein he ovat 
kaikenlaisen sensuurin, väkivallan, ki-

duttamisen, vangitsemisen tai jopa 
kuoleman uhan alaisia. Osa on alttii-
ta päätymään ihmiskaupan uhreiksi. 
Monilla ei ole mahdollisuutta muodos-
taa uskonnollisia yhteisöjä tai järjestö-
jä, vaikka kansainvälinen oikeus näin 
sallisikin. Nämä samat ihmiset eivät 
useinkaan voi vuokrata tiloja toiminnal-
leen, haudata läheisiään, valita uskon-
nollisia johtajia, viettää juhlapyhiään 
tai käydä uskonnollisissa tilaisuuksissa 
ilman salaisia ja monesti vaarallisia jär-
jestelyjä. Heidän on lähes mahdotonta 
myydä tai jakaa kirjallisuuttaan, pai-
naa lehtiä tai esiintyä mediassa. Heiltä 
viedään identiteetin myötä oikeus terve-
ydenhuoltoon, koulutukseen, asumiseen 
tai työhön. He ovat vainon takia usein 
aliedustettuja vähemmistöjä ilman yh-
teiskunnallista ääntä. 
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Uskonto rauhan ja kehityksen edistäjänä

Uskonnolliset kokoontumispaikat yhdistä-
vät ihmisiä yli rajojen ja tarjoavat paikan 
yhteisten asioiden pohdinnalle. Näin ne 
lisäävät demokratiaa ja voivat toimia ää-
nenä ihmisoikeuksien puolesta. Myös us-
konnot ja uskonnolliset tai aatteelliset yhtei-
söt itsessään sisältävät perinteisiä tapoja 
selvitä ongelmista, kuten ihmisten välisiä 
verkostoja.
 

Uskontojohtajilla on merkittävä rooli yhtei-
söissään, ja heidän saamisestaan mukaan 
kehitysyhteistyöhön on hyviä tuloksia koko 
yhteisön asenneilmapiirissä. Tämä koskee 
esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamis-
ta, HIV-potilaiden oikeuksien huomioimista 
tai ihmiskaupan uhrien auttamista. Yhteisöt 
voivat johtajiensa esimerkkien mukaisesti 
ottaa vastuuta ympäristönsä heikoimmas-
sa asemassa olevista. 
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Väkivalta ja sen suhde uskonnonvapauteen

Kriisien ennaltaehkäisemisen näkökulmasta uskonnonvapaus ja ihmisoikeudet ovat 
keskeisessä asemassa, koska uskonnonvapauden puuttuminen näkyy usein väkival-
tana ja aiheuttaa konfl ikteja. Uskonnonvapauden kieltäminen viestii epäterveestä 
vallankäytöstä kyseisessä yhteiskunnassa. Siksi tällaiset yhteiskunnat ovat hyvin 
alttiita väkivaltaisille konfl ikteille. Kun valtiot ottavat vastuuta uskonnon- ja aatteen 
vapauden toteutumisesta, riski konfl ikteille vähenee.

Järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset, epätasa-arvo, syrjäytyminen, yhteiskunnan 
epäkohdat, suosiminen tai jonkin ryhmän etuoikeuksien ajaminen, maailmankatso-
muksen väkivaltainen tulkinta, uskonnon tai ideologian hyödyntäminen vallan väli-
neenä, pelko, ahneus ja epätoivo estävät kehitystä ja voivat aiheuttaa väkivaltaa. 
Äärimielipiteet painavat alleen maltillisemmat äänet ja oikeuttavat suvaitsematto-
muutta ja väkivaltaa ryhmän ulkopuolisia kohtaan. 
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Egypti – Kristityn perheen kimppuun hyökätty

Nabil Shawky ja toinen kristitty seisoi-
vat 29.5. Kom El-Mahrasin kylässä, 
Ylä-Egyptin El-Minyan provinssissa, jo-
nottamassa valtion ruokakorttia, joka 
annetaan alhaisen tulotason perheille. 
Jonotuksen aikana heille syntyi kiistaa 
vieressään jonottaneiden kahden mus-
limin kanssa, mutta riita päättyi rauhal-
lisesti ja molemmat osapuolet palasi-
vat kotiinsa.

Myöhemmin samana iltapäivänä vihai-
nen 150-päinen joukko piiritti Shaw-
kyn kodin. Perheen kimppuun käytiin 
veitsin ja heidän kotiaan tuhottiin. Nel-
jä hyökkäyksen kohteista loukkaantui 
vakavasti. Malakan, 50-vuotiaan nai-

sen, nenä murtui ja kasvot kolhiintuivat 
pahoin. Nabil Shawkya puukotettiin 
kolme kertaa selkään ja vatsaan. Fa-
rah Shawkya puukotettiin munuaisiin, 
lisäksi hänen kallonsa murtui. Nagah 
Shawky sai syviä viiltoja maksaansa. 

Silminnäkijöiden mukaan poliiseilta vei 
yli tunnin saapua paikalle. He pidätti-
vät kolme alle 16-vuotiasta. Lisäksi he 
pidättivät 60-vuotiaan kristityn miehen 
sen jälkeen, kun hän oli tiedottanut vi-
ranomaisille tapauksesta. Hänen syy-
tettiin kostaneen hyökkääjille, mutta 
hänet vapautettiin myöhemmin. Puu-
kottajien nimet ovat poliisien tiedossa, 
mutta heitä ei ole pidätetty. ”Vaikka 

hyökkäykset kristittyjä vastaan Egyptis-
sä ovat valitettavan yleisiä, tarkkailijat 
eivät silti lakkaa ällistymästä sitä, kuin-
ka vähäistä onkaan Egyptin kristittyjen 
uskonnonvapaus ja kuinka vähän oi-
keutta heille suodaan. Kuten lähes jo-
kaisessa tapauksessa, tälläkin kertaa 
hyökkääjät todennäköisesti välttyvät 
rangaistukselta ja laittomuus ja va-
hingoittaminen ohittavat oikeuden ja 
järjestyksen”, sanoi Aidan Clay, Inter-
national Christian Concernin Lähi-idän 
aluepäällikkö.

International Christian Concern
http://www.stefanus.fi /uutiset/7-6-10.
html#3
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Miten uskontojen välistä rauhaa edistetään?

Työn rauhan puolesta tulisi ennaltaehkäis-
tä kriisejä esimerkiksi tukemalla ihmisoike-
uksien ja uskonnonvapauden toteutumista, 
vahvistaa yhteiskuntaa, kehittää ja edistää 
rauhanomaisen rinnakkaiselon asenteita 
ja syrjäytyneiden ryhmien suojelua sekä 
liittämistä osaksi laajempaa yhteiskuntaa. 
Konfl iktien osapuolten saaminen osaksi 
normaalia yhteiskuntaa on erittäin tärkeä-
tä yhteiskuntarauhan kannalta. Ilman rau-
haa ei ole kehitystä.

Dialogi-, eli keskustelumenetelmillä voi-
daan ennaltaehkäistä kriisejä. Uskonto-
dialogi tarjoaa tilan konfl iktien selvittämi-
selle, sovinnon syntymiselle ja syrjinnän 
ehkäisemiselle.
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Suomi ja uskonnonvapaus

Uskonnonvapauslaki on ollut Suomessa 
voimassa vuodesta 1922. Lakia uudistettiin 
vuonna 2003. 

Uskonnon vaihtaminen ei ole silti riskitön 
oikeus kaikille Suomessa asuville, koska us-
konnonvaihtaja saattaa joutua Suomessa 
eläessään vainon kohteeksi alkuperäisen 
yhteisönsä taholta. Esimerkkitapauksia on 
useita. Vainoojat eivät nöissä tapauksissa 
ole Suomen viranomaisia vaan yksilön 
oman lähtöyhteisön jäseniä.

Suomi on sitoutunut kehitysyhteistyöhön, 
johon kuuluvat keskeisesti ihmisoikeudet ja 
niiden vahvistaminen sekä kunnioittaminen. 

Lisäksi Suomi on sitoutunut edistämään ih-
misoikeuksia, demokratiaa ja laki- ja oikeus-
perustaisen valtion vahvistamista konfl iktien 
ehkäisemiseksi. Tämä tarkoittaa mm. luotet-
tavaa viranomaisjärjestelmää, valtion tuot-
tamien kansalaisten turvallisuuteen liittyvien 
palveluiden takaamista ja yhteiskunnallisen 
tasa-arvon edistämistä, helposti syrjäytyvi-
en ryhmien ja vähemmistöjen tasavertaisten 
oikeuksien parantamista. Näiden lisäksi on 
tärkeää puuttua ajoissa myös konfl iktien 
taustasyihin. Erityisesti haavoittuvimmassa 
asemassa olevia tulisi Suomen kehityspoli-
tiikan mukaan suojella.

Lähteet: 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
Kehityspoliittinen ohjelma 2007
Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitii-
kassa, yhteistyön suuntaviivoja. Ulkoasiainmi-
nisteriö.
Tro frihet och förändring – så kan religionsfri-
het integreras i svensk utrikespolitik. Svenska 
missionsrådet, 172 99 Sundyberg www.
missioncouncil.se
UN High Commission for Human Rights, Spe-
cial Rapporteur on freedom of religion or be-
lief http://www2.ohchr.org/english/issues/
religion/index.htm
UN Declaration on the Elimination of All 
Forms of Intolerance and of Discrimination 
Based on Religion or Belief http://www2.
ohchr.org/english/law/religion.htm
ECRI, European Commission against Racism 
and Intolerance http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
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Afganistan – Parlamentaarikko 
vaati kristittyjen teloitusta

Associated Free Press raportoi tiistaina 
1.6., että Abdul Sattar Khawasi, Afga-
nistanin parlamentin alemman huoneen 
apulaissihteeri vaati islamista kristinus-
koon kääntyneiden teloitusta. Hänen 
puheensa viittasi Afganistanin Noorin 
TV -televisiokanavalla näytettyyn vide-
oon, jossa kristittyjä miehiä kastettiin 
ja he rukoilivat farsin kielellä. Khawasi 
sanoi: ”Nämä afgaanit jotka esiintyivät 
tällä videolla, pitäisi teloittaa julkises-
ti. Parlamentin pitäisi määrätä yleinen 
syyttäjä ja NDS (tiedustelupalvelu) pi-
dättämään nämä afgaanit ja teloitta-
maan heidät.”

Lähetyksen johdosta sadat Kabulin yli-
opiston opiskelijat osoittivat mieltään 
huutaen tappouhkauksia ja vaatien 

käännyttämisestä syytettyjen ulkomaa-
laisten kristittyjen karkottamista. Nor-
jan kirkon avustusjärjestö Norwegian 
Church Aid ja yhdysvaltalainen Church 
World Service ovat joutuneet lopetta-
maan toimintansa, koska heitä syyte-
tään käännyttämisestä. Afganistanin 
hallitus tutkii parhaillaan asiaa. Afga-
nistanin lain mukaan käännyttäminen 
on laitonta ja islamista kääntyminen on 
kuolemalla rangaistava teko.

Afganistanissa olevien lähteiden mu-
kaan monet kansalliset kristityt joutuvat 
piileskelemään, sillä he pelkäävät te-
loitusta. Viranomaiset ovat tutkimusten 
kuluessa onnistuneet painostamaan joi-
takin afgaaneja paljastamaan kristinus-
koon kääntyneiden nimiä ja osoitteita. 
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Kiina – Ratsia seurakuntaan

Kotiseurakunnan kokoukseen tehtiin ratsia 26.9. Sichuanin provinssin Youqingis-
sa. 10 poliisia ja turvallisuusviranomaista keskeytti kokouksen, tuhosi ja takava-
rikoi yksityistä omaisuutta ja pidätti ja hakkasi seurakuntalaisia. 

Viranomaiset, jotka väittivät kokouksen olevan laiton, rikkoivat yhden pöydän ja 
noin 30 penkkiä ja veivät ne pois. Lisäksi he takavarikoivat kristittyjen kirjoja ja 
noin 500 yuania (n. 54 euroa). Sen jälkeen he veivät 20 uskovaa poliisiasemal-
le, jossa heitä kuulusteltiin. Viisi vapautettiin sen jälkeen, kun heidän perheen-
sä maksoi takuut, mutta muut olivat pidätettyinä tunteja ennen kuin heidät va-
pautettiin. Pidätyksen aikana aseman päällikkö hakkasi kahta uskovaa, Wang 
Junzhangia ja Yan Chuanchunia. Kun osa uskovista palasi asemalle seuraavana 
päivänä noutamaan omaisuuttaan, viidelle heistä määrättiin 15 päivää vanke-
utta ”yleisen järjestyksen häiritsemisestä uskonnon varjolla”. 

ChinaAid  http://www.stefanus.fi /uutiset/11-10-10.html#2
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Egypti: 
Egyptiläinen tuomioistuin myönsi 16.3.2009 bahai-yh-
teisölle oikeuden olla rekisteröitymättä uskontonsa edusta-
jiksi. Aikaisemmin bahai-yhteisön jäsenten oli pakko re-
kisteröidä uskonnokseen islam, kristinusko tai juutalaisuus. 
Henkilö, joka ei suostunut reksiteröintiin, ei saanut henkilö-
papereita eikä hänellä siten ollut oikeutta koulutukseen tai 
terveydenhuoltoon.

Koptilainen kirkko tarvitsee kirkkorakennuksilleen viran-
omaisten rakennusluvan, mitä ei ole helppo saada. Tämä 
on aiheuttanut paikaillisia protesteja koptikirkossa, joihin 
myös osa muslimiväestöstä on osallistunut. Kysymys ei ole 
uskontoryhmien välisistä riidoista vaan valtion kristittyihin-
kohdistamasta painostuksesta. (Kyrkpressen 9.12.2010)

Armeenia: 
Maaliskuussa 2009 maan parlamentti hyväksyi esityksen 
uudeksi rikoslaiksi. Rikoslain 162 artikla velvoittaa rankai-
see ihmisiä, jotka kertovat uskostaan.

Pakistan:
Pakistanissa on voimassa laki, joka kieltää jumalanpilkan 
ankarin seurauksin. Lakia voidaan helposti käyttää väärin, 

koska jumalanpilkasta rankaisemiseksi riittää yksilön sana, 
todisteita ei vaadita. Tuomioita on siksi annettu epäoikeu-
denmukaisin perustein ja esimerkiksi naapurilleen musta-
sukainen henkilö voi syyttää naapuriaan jumalanpilkkaan 
vedoten. Tämän lisäksi lain määritelmä jumalanpilkasta 
on epäselvä. Sadat ihmisiä eri uskontokunnista ovat kärsi-
neet lain takia. 

Bangladesh:
Bangladeshissä on ollut voimassa vanha laki, joka on 
mahdollistanut hallituksen pakkolunastuksia. Sen seurauk-
sena yli miljoona hehtaaria maata on pakkolunastettu “vi-
hollisilta”, mikä on tarkoittaa melkein kaikki maan hinduja.

Vuonna 2001 parlamentti äänesti pakkolunastetun maan 
palautuksen puolesta. Sen sijaan vielä 200 000 perhet-
tä ovat menettäneet yli 16 000 hehtaaria maata, vaikka 
vanha laki ei enää ole voimassa.

Lähde: Trofrihet och förändring. Så kan religionsfrihet in-
tegreras i svensk utrikespolitik. (Svenska missionsrådet)
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