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Euroopan parla-
mentissa perehdyt-
tiin uskonnonva-
paustilanteeseen. 
Kristityt ovat 
maailman vaino-
tuin uskonnollinen 
ryhmä.

Merja Eräpolku 

Ei mene päivääkään ilman 
uutisia uskonnollisista syis-
tä tehdyistä hyökkäyksistä 
viattomia siviilejä kohtaan. 
Useimmat niistä ovat seura-
usta jännitteiden kasvami-
sesta eri yhteisöjen välillä.

Kristityt ovat uskonnolli-
sista ryhmistä vainotuin. Eri 
tavoin vaikeuksissa elävien 
kristittyjen määrää on tar-
kasti vaikea arvioida, mutta 
sen on arvioitu olevan noin 
200 miljoonaa.

Kansainvälinen yhteisö 
unohti uskonnonvapauden

Euroopan parlamentissa 
esiteltiin ennen joulua kat-
tava raportti uskonnonva-
paustilanteesta maailmassa 
2012. Raportin on julkaissut 
katolisen kirkon ”the Aid to 
the Church in Need” (ACN) 
-järjestö, joka auttaa vainot-
tuja kristittyjä eri puolilla 
maailmaa.

– Uskonnonvapaus on luo-
vuttamaton ja itsenäinen ih-
misoikeus, jonka kansainvä-
linen yhteisö on unohtanut. 

Se on ihmisoikeuksista yksi 
eniten loukattu, erityises-
ti kristittyjen osalta, totesi 
tilaisuutta isännöinyt euro-
parlamentaarikko Kondrad 
Szymanski (ECR).

Raportin päätoimittaja 
Peter Sefton-Williams ku-
vaili uskonnonvapauden eri 
osa-alueita. Hän painotti, 
ettei uskonnonvapaus tar-
koita vain oikeutta tunnus-
taa omaa uskontoaan, vaan 
se merkitsee myös oikeutta 
järjestää uskonnollisen yh-
teisön toimintaa sen omien 
sääntöjen puitteissa, kuten 
esimerkiksi virkakäsityksen 
osalta. 

– Uskonnonvapaus oi-
keuttaa luopumaan uskon-
nosta tai vaihtamaan sitä. Se 
antaa oikeuden paitsi oman 
uskonnon mukaiseen kasva-
tukseen myös evankelioin-
tiin ja mukaan kutsumiseen. 
Kovin usein nämä oikeudet 
on määritelty laittomiksi.

Sefton-Williamsin mu-
kaan yleinen tietoisuus us-
konnonvapausongelmista 
on lisääntynyt. Parlamentit 
ja hallitukset ovat yhä use-
ammin ryhtyneet puuttu-
maan tilanteisiin. Esimer-
kiksi Euroopan parlamentti 
on aktivoitunut tekemään 
kannanottoja oikeuksien 
loukkauksista.

Lähi-itä erityinen 
huolenaihe 

Raportin tekijät olivat huo-
lissaan siitä, että etenkin 
islamin vaikutuspiirissä 
on tapahtumassa kieltei-
siä muutoksia uskonnon-

vapauden alalla. Erityinen 
huolenaihe on Lähi-itä, 
josta kristittyjä on joutunut 
pakenemaan vuosisataisilta 
asuinalueiltaan. 

Ns. Arabikevään jälkeen 
esimerkiksi aiemmin varsin 
rauhallisissa maissa Egyptis-
sä, Tunisiassa ja Libyassa us-
konnollisten vähemmistöjen 
tilanne on vaikeutumassa.

ACN:n Lähi-Idän yksi-
kön johtaja, Isä Andrzej 
Halemba totesi mm., että 
Egyptissä on kansannousun 
jälkeen uskonnollisen syr-
jinnän määrä lisääntynyt.

– Egyptin uusi perus-
tuslaki ei vain mainitse 
Sharia-lakia, vaan se jos 
perustuslakia tulkitaan ra-
dikaalista islamistisesta nä-
kemyksestä käsin. Laki an-
taa Al-Azhar´n yliopistolle 
erityisroolin perustuslain 
tulkintaan ja rajoittaa lah-
joituksia uskonnollisille yh-
teisöille. Lisäksi siitä ollaan 
poistamassa lupaus siitä, 
että vähemmistöjä suojel-
laan syrjinnältä ja uudelleen 
asuttamiselta, Isä Andrzej 
Halemba kertoi.

Kristittyjen ja muiden 
vähemmistöjen oikeuksien 
kannalta huolestuttavaa on 
myös se, että perustuslaissa 
on luovuttu yleisestä kansa-
laisen määritelmästä ja pu-
hutaan muslimeista, kristi-
tyistä jne. uskonnollisina 
ryhminä. 

Presidentin tehtäväksi 
ei uudessa perustuslaisissa 
ole enää kirjattu ”ykseyden 
edistäminen” egyptiläisten 
keskuudessa, toisin kuin ai-
emmassa perustuslaissa.

Europarlamentti kuuli uskonnonvapaustilanteesta

Kristityt ovat 
vainotuin 
uskonto
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One hundred 
Christians are 
killed eaCh mOnth 
for their faith.

Maldives is the only country in the world 
whiCh requires all Citizens tO be muslim 
by law. a MusliM who turns to christ CannOt 
vOte, obtain citizenship or hold public office.

an estiMated 50,000 
tO 70,000 christians 
suffer daily in north 
korea’s prison caMps.

there are nO OFFiCial 
ChurCh buildings left  in  
afGhanistan. christians 
CannOt meet in public.

12 sudan

16 uzbekistan

14 pakistan

10 eritrea

13  nigeria

15 ethiopia

9 yemen

11 syria

18 laos

23 mauritania

20 qatar

17 libya

22 oman

19 turkmenistan

24 tanzania

21 vietnam 

27 brunei

31 india

29 algeria

25 egypt

28 bhutan

32 burma (myanmar)

30 tunisia

26 united arab emirates

37 china

39 morocco

33 kuwait

35 bahrain

38 azerbaijan

40  kenya

34 jordan

36 palestinian territories

1 north korea

6 maldives

3 afghanistan

4 iraq

8 iran

2 saudi arabia

7 mali

5 somalia

41 comoros

43 djibouti

48 KazaKhstan

45 indonesia

50 niger

42 malaysia

47 Uganda

44 tajikistan

49 Kyrgyzstan

46 colombia

Open Doors is active in virtually all of these countries, providing Bibles, training 
and practical support to the persecuted church. We are one of the world’s largest 

outreaches to persecuted Christians, working in the most high-risk places. Open Doors 
is committed to strengthening the persecuted church and encouraging practical and 

prayerful support from Christians who practise their faith in freedom.

www.opendoorsuk.org
facebook.com/opendoorsuk
twitter.com/opendoorsuk
youtube.com/opendoorsuk

Open Doors UK & Ireland
PO Box 6, Witney, 
Oxon OX29 6WG

T    01993 777300    
E    inspire@opendoorsuk.org     

Open Doors Registered Charity in England and Wales No. 1125684 © Open Doors 2013

about the work of open doors UK & ireland
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this map is based on the world watch list – a ranking of the 50 countries 
where faith costs the most. the list is based on detailed information from 
open Doors co-workers and key church leaders in over 65 countries.
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Tutkimuksen havaintoja
•  Tutkimuksessa analysoiduista 

196 maasta 131 on sellaisia, 
joissa kristinusko on valtaus-
konto, 49 maassa islam eri 
muodoissaan, 16 maassa 
buddhalaisuus, hindulaisuus tai 
jokin kansanuskonto.

•  Kristityissä maissa lainsäädän-
tö sallii uskonnonvapauden. 
Eräissä Afrikan ja Aasian maissa 
on raportoitu paikallisista etnis-

uskonnollisista konflikteista.

•  Maissa, joissa uskonto on 
sidoksissa etniseen identiteettiin, 
esiintyy useammin yhteen-
törmäyksiä ja väkivaltaa. Tätä 
tapahtuu riippumatta siitä, mistä 
maanosasta tai uskonnosta on 
kyse.

•  Joissakin Euroopan maissa on 
voimakas pyrkimys sekularismiin 
huolimatta siitä, että maassa 

on kristitty enemmistö, esim. Iso-
Britannia.

•   Muslimienemmistöisistä maista 
17 islam on valtionuskonto. 
Niistä joissain, kuten Saudi-
Arabiassa, kaikki ei-islamilainen 
uskonnollinen toiminta on 
kielletty, joissain muita uskontoja 
suvaitaan, vaikkakin niiden toi-
mintaa kontrolloidaan. Näiden 
lisäksi neljässä Sharia-lain 

todetaan olevan lainsäädännön 
pohjana.

•  19 muslimimaassa lainsäädäntö 
tavalla tai toisella periaatteessa 
takaa uskonnonvapauden. 
Tällainen maa on mm. Iran, jossa 
todellisuudessa kaikenlainen 
vähemmistöjen vainoaminen on 
hyvin laajaa ja vakavaa.

•  Monissa muissakin mais sa 
käytännön tasolla tilanne on 

huonompi kuin lainsäädännön 
pohjalta voisi olettaa. Näin esim. 
Laosissa ja Myanmarissa.

 •  Ns. Arabikevään jälkeen tilanne 
on vaikeutumassa. Islamilaiset 
ääriliikkeet vahvistuvat monissa 
Afrikan maissa. Maissa, joissa 
aiemmin on totuttu uskon-
tojen rinnakkaiseloon, kuten 
Malissa, Keniassa ja Nigeriassa, 
poliittinen tilanne on muuttunut 

epävakaammaksi ja islamilaiset 
ääriryhmät tekevät terroritekoja.

•  Uskonnollista kääntymistä 
vastustavia lakeja on laadittu 
paikallistasolla esim. Intian 
osavaltioissa. Pakistanissa 
jumalanpilkkalait ja vihamielisyys 
kristittyjä kohtaan jatkuu eri 
muodoissaan.

 ”Religious Freedom in the 
World” - report 2012

Joka kuukausi ainakin sata kristittyä tapetaan uskonsa takia. Open Doors -järjestön tekemä kartta perustuu viiteen eri tekijään, joilla on rankattu 50 maata sen suhteen miten voimakkaasti niissä 
vainotaan kristittyjä. Kartta ei ole kattava, sillä kristittyjä vainotaan ainakin 65 maassa.
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti
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Pohjois-Korea on 
pahin kristittyjen 
vainoaja. Arviolta 
50000-70000 
korealaista kris-
tittyä kärsii keski-
tysleireillä.

Esa Erävalo

– Kristityiltä on Pohjois-
Koreassa kielletty jopa tai-
vaalle katsominen, koska 
se voi olla rukousta, ker-
too Michael Varton Open 
Doors -järjestöstä. 

Silti maassa arvioidaan 
olevan 400000 salaista 
kristittyä.

Vaino ahdistaa maan 
kaikkia kristittyjä

Michael Varton kävi Euroo-
pan parlamentissa esittele-
mässä vuosittaista raporttia, 
jossa Open Doors -järjestön 
asiantuntijoiden paneeli on 
rankannut 50 pahinta maa-
ta sen suhteen miten voima-
kasta on kristittyjen vaino.

– Länsimaissa kristittyjen 
kokema syrjintä on pientä 
verrattuna näihin maihin. 
Murhat, pahoinpitelyt, rais-
kaukset, pidätykset ja kirk-
kojen polttamiset pelottavat 
ja hiljentävät kaikkia kristit-
tyjä näissä yhteiskunnissa. ”

– Koska on minun vuo-
roni? kristityt ajattelevat 
Michael Vartonin mukaan.

Maat on pisteytetty viidel-
lä eri elämän alueilla koetun 
vihamielisen paineen suh-
teen: henkilökohtaisen, per-
heen, yhteisön, kansallisen 
ja seurakunnallisen elämän 
alueilla koetun uskonnon 
vapauden loukkausten sekä 
vielä erikseen fyysisen väki-
vallan suhteen.

Ääri-islamilaiset 
terrorisoivat

Pohjois-Korean alapuolel-
la kymmenen eniten vai-
noavan kärjessä on kah-
deksan muslimimaata ja 
Eritrea, jossa väestö on 
puoliksi muslimeja ja kris-
tittyjä, mutta presidentti on 
marxilainen. Ainakin 1200 
vapaiden suuntien kristittyä 
on vankilakonteissa.

– 30 pahimman maan 
ryhmässä nimenomaan ää-
ri-islamilaiset, joko hallitus 
tai aseelliset ryhmät, ovat 
kristittyjen vainon takana 
peräti 24 maassa. Ja tilanne 
pahenee, selvittää Michael 
Varton.

Mali on joukossa ensiker-
talainen. Siellä ääri-islami-
lainen liike kaappasi viime 
vuoden huhtikuussa maan 
pohjoisosan ja perusti uu-
den Azawad-valtion, jossa 
noudatetaan sharia-lakia. 
Kirkkoja poltettiin ja kristi-
tyt joutuivat pakenemaan.

– Afganistanissa ei ole jäl-
jellä yhtään virallista kirk-
korakennusta eivätkä kristi-
tyt voi kokoontua julkisesti, 
kertoo Varton.

– Pohjois-Nigeriassa mus-
limien terroristiryhmä Boko 
Haram kulkee talosta ta-
loon tappamassa kristittyjä 
ja tekee alueesta maailman 
väkivaltaisimman paikan 
kristittyjen asua.

Malediivit on kuitenkin 
maailman ainoa maa, jossa 
kaikkien kansalaisten tulee 
olla muslimeja.

– Jos muslimi kääntyy 
kristityksi hän ei voi saada 
Malediivien kansalaisuutta, 
äänestää tai olla julkisessa 
virassa.

Arabikeväästä tuli 
kristityille talvi 

Kautta islamilaisen maa-
ilman maltilliset muslimit 
ovat menettäneet asemiaan 
Saudi-Arabian ja Iranin ra-
hallisesti ja asetoimituksin 
tukemalle wahhabilaiselle 
islamille, salafisteille ja ääri-
islamilaisille ryhmille. Siksi 
kristittyjen pako muslimi-
maista on kiihtynyt.

– Arabikeväästä on tullut 
arabikristityille talvi. Jiha-
distit terrorisoivat kristit-
tyjä Syyriassa, esimerkiksi 
Homsin alueelle paenneita, 
ja aseelliset ryhmät vainoa-
vat Libyassa. Egyptissä, jos-
sa on Lähi-Idän suurin kris-
titty vähemmistö, valtaan 
noussut muslimiveljeskunta 
ajaa sharia-lakia lainsää-
dännön perustaksi, pahoit-
telee Varton.

– Yleinen ja voimistuva 
syrjintä edesauttaa merkit-
tävästi kristittyjen massa-
muuttoa, vaikka osin kyse 
on muuttoliikkeestä parem-
man elintason perään.

Kiinassa helpottaa 
- vai helpottako?

75% maailman väestöstä 
elää maissa, joissa uskon-
nonvapautta vakavasti ra-
joitetaan. Kristityn vähem-
mistön ahdistelua raportoi-
tiin vuoden 2011 aikana 111 
maassa ja tilanne on pahe-
nemassa.

- Varsinaista vainoa oli 
ainakin 65 maassa, toteaa 
Varton.

Kiina oli ainoa iso maa, 
joka listalla merkittävästi 
putosi, vaikka Vatikaani-
johtoista katolista kirkkoa ei 
vieläkään hyväksytä. Maas-
sa on arviolta 85 miljoonan 
kristityn vähemmistö. Sijoi-
tuksen aleneminen johtui 
osin vainon tiukentumisesta 
muissa maissa. 

Esimerkiksi Intiassa, jos-
sa on arviolta 70 miljoonan 
kristityn vähemmistö, tilan-
ne pahenee. Bharat Janata-
puolueen tukemana erityi-
sesti maaseutua hinduiste-
taan, kirkkoja poltetaan ja 
kristityt joutuvat aseellisen 
uhan edessä pakenemaan 
mm. Orissasta, jossa on pol-
tettu 500-600 kirkkoa.

Myös maailman suurin 
muslimimaa, Indonesia, 
jossa on arviolta 38 miljoo-
nan kristityn vähemmistö, 
on palaamassa vainoajien 
joukkoon.

– Hallitus ei puutu tilan-
teeseen maaseudulla, kun 
ääri-islamilaiset ryhmät 
hyökkäävät kristittyjä vas-
taan tai niillä sadalla alu-
eella, jossa perustuslain vas-
taisesti on otettu sharia-laki 
käyttöön, selvittää Varton.

Open Doors -järjestö 
jakaa Raamattuja

– Kristityt joutuvat vainon 
kohteeksi myös, jos he ar-
vostelevat korruptoitunut-
ta hallintoa esimerkiksi 
Latinalaisessa Amerikassa 
tai Keski-Aasiassa, toteaa 
Michael Varton.

– Vainoajat toivovat voi-
vansa toimia salassa. 

– Siksi tiedon välittämi-
nen kristittyjen vainoista on 
äärimmäisen tärkeää.

Hollantilainen Andrew 
van der Bijl, eli ”veli An-
drew” perusti Open Doors 
-järjestön vuonna 1955. 

Pitkään se toimitti Raa-
mattuja rautaesiripun taak-
se. 2011 se levitti 3,1 miljoo-
naa Raamattuun liittyvää 
kirjallista tuotetta eri puo-
lille maailmaa.

Ääri-islamilaiset ryhmät tappavat ja raiskaavat sekä polttavat kirkkoja

Kristittyjä vainotaan yhä enemmän

Valtiolista:
1 Pohjois-Korea
2 Saudi-Arabia
3 Afganistan
4 Irak
5 Somalia
6 Malediivit
7 Mali
8 Iran
9 Jemen

10 Eritrea
11 Syyria
12 Sudan
13 Nigeria
14 Pakistan
15 Etiopia
16 Uzbekistan
17 Libya
18 Laos
19 Turkmenistan
20 Qatar

21 Vietnam
22 Oman
23 Mauritania
24 Tansania
25 Egypti
26 Yhdistyneet 
Arabiemiiri-
kunnat
27 Brunei
28 Bhutan
29 Algeria

30 Tunisia
31 Intia
32 Myanmar
33 Kuwait
34 Jordania
35 Bahrain
36 Palestiinan 
alue
37 Kiina
39 Azerbaidzan
40 Marokko

40 Kenia
41 Komorit
42 Malesia
43 Djibouti
44 Tadzikistan
45 Indonesia
46 Kolumbia
47 Uganda
48 Kazakstan
49 Kirgisia
50 Niger

Erityinen huolenaihe on Lähi-itä, josta kristittyjä on 
joutunut pakenemaan vuosisataisilta asuinalueil-
taan. Niin sanotun arabikevään jälkeen esimerkiksi 
aiemmin varsin rauhallisissa maissa Egyptissä, Tu-
nisiassa ja Libyassa uskonnollisten vähemmistöjen 
tilanne on vaikeutumassa.

Kristityiltä on 
Pohjois-Kore-
assa kielletty 
jopa taivaalle 
katsominen, 
koska se voi 
olla rukousta.

Joka kuukausi ainakin sata kristittyä tapetaan uskonsa takia. Open Doors -järjestön tekemä kartta perustuu viiteen eri tekijään, joilla on rankattu 50 maata sen suhteen miten voimakkaasti niissä 
vainotaan kristittyjä. Kartta ei ole kattava, sillä kristittyjä vainotaan ainakin 65 maassa.


