Appel fra Nordisk Indre Missions Råd til regeringer og medier i de nordiske lande:

Tavshed gør os medskyldige i forbrydelserne
Generalsekretærer og ledere fra 10 nordiske missionsbevægelser har været samlet på Færøerne i dagene
d. 19.-22. august og har bl.a. drøftet de kristnes situation under konflikterne i Syrien og Irak.

De udtaler:
•

•

•

•

Konflikten i Syrien og Irak har udviklet sig til noget, der ligner en udrensning af det kristne mindretal.
Tusindevis af kristne familier er i de seneste måneder drevet på flugt af Islamisk Stat (IS), og der er grund til
at frygte for de kristnes liv. Mange er allerede dræbt.
Vi efterlyser en større og mere fokuseret opmærksomhed fra politikere og massemedier i de nordiske
lande. Vi savner tydelige politiske røster, der vil være markante fortalere for de kristne mindretal. Mange
politikere i de nordiske lande har afvist at sætte særligt fokus på de kristnes situation. Der har i den
forbindelse især været fremført to argumenter: Det ene er pragmatisk og lyder, at det er bedre at fokusere
bredt på religionsfrihed frem for at favorisere en særlig gruppe. Det andet argument er strategisk og lyder,
at det kan forstærke problemerne for de kristne, hvis vi skiller dem ud som en særlig problemramt gruppe.
Vi anser nu situationen som så alvorlig, at ingen af disse argumenter mere giver mening. I den forbindelse
efterlyser vi, at ministre og regeringsledere fra de nordiske lande tydeligt og uden omsvøb vil adressere
problemstillingen i internationale fora og følge op med en egentlig strategi for området. Det er afgørende,
at vi får dokumenteret overgrebene og fulgt op med strategier for, hvordan vi kan komme de nødlidende til
undsætning og kan bidrage til, at der bliver skabt fred og forsoning i Mellemøsten.
Den politiske indsats og den mediemæssige opmærksomhed skal naturligvis rette sig mod alle, der lider
under den nuværende krise. Vi er også bekymrede for yazidi-minoriteten, shiamuslimer og andre grupper,
som må frygte for deres hjem og liv. Men de kristne må ikke blive glemt! Deres alvorlige situation er blevet
usynliggjort, ikke mindst fordi de er presset af islamisk fundamentalisme på den ene side og vestlig
sekularisme på den anden.
Vi forpligter os selv til at tage initiativer til, at vi i vores bevægelser kan bidrage både med økonomisk hjælp,
forbøn og fortalervirksomhed for de kristne minoriteter i denne situation. Mange kristne enkeltpersoner,
menigheder og organisationer yder allerede en modig indsats for at hjælpe de forfulgte kristne i
Mellemøsten. Det er vi taknemmelige for. Vi ser også med taknemmelighed på nødhjælpsselskabers og
regeringers indsats for at komme nødstedte flygtninge til undsætning. Denne indsats må intensiveres.
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