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Forslag til beslutning
Betragtning B a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at kristne er den 
mest forfulgte religiøse gruppe i verden, 
idet de udgør 80 % af alle forfulgte 
religiøse troende; der henviser til, at 
denne forfølgelse spænder fra 
rutinemæssig forskelsbehandling, når det 
gælder uddannelse, beskæftigelse og det 
sociale liv, til begrænsninger af alle 
former for ytringer og endog fysiske 
angreb mod kristne samfund, som 
nærmer sig den internationale definition 
af folkedrab, som FN har vedtaget;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 103

Forslag til beslutning Ændringsforslag

103. er forfærdet over antallet af drab, 
angreb og forfølgelse, diskrimination, 
chikane og tilskyndelse til antagonisme, 
der har fundet sted, og de mange 
indskrænkninger af rettigheder, der blev 
indført i 2019 over for enkeltpersoner og 
grupper, der står for skud på grund af deres 
religion, tro, ateisme eller agnosticisme; 
bekræfter på ny sin støtte til ofre for vold 
på grund af religion eller tro og sin vilje til 
at udrydde denne form for vold; 
understreger behovet for at være særlig 
opmærksom på situationen for forfulgte 
religiøse mindretal rundt om i verden, som 
udsættes for forskelsbehandling, trusler, 
blasfemilove, antikonverteringslove, 
nedrivning af deres religiøse 
samlingssteder, vold, slaveri, voldtægt, 
tvungne forsvindinger, henrettelser og 
folkedrab;

103. er forfærdet over antallet af drab, 
angreb og forfølgelse, diskrimination, 
chikane og tilskyndelse til antagonisme, 
der har fundet sted, og de mange 
indskrænkninger af rettigheder, der blev 
indført i 2019 over for enkeltpersoner og 
grupper, der står for skud på grund af deres 
religion, tro, ateisme eller agnosticisme; 
bekræfter på ny sin støtte til ofre for vold 
på grund af religion eller tro og sin vilje til 
at udrydde denne form for vold; 
understreger behovet for at være særlig 
opmærksom på situationen for forfulgte 
religiøse grupper rundt om i verden, som 
udsættes for forskelsbehandling, trusler, 
blasfemilove, antikonverteringslove, 
nedrivning af deres religiøse 
samlingssteder, vold, slaveri, voldtægt, 
tvungne forsvindinger, henrettelser og 
folkedrab; opfordrer i denne forbindelse 
til, at en særlig opmærksomhed rettes mod 
situationen for forfulgte kristne;

Or. en


