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Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Kristna är den mest förföljda 
religiösa gruppen i världen och utgör 
80 procent av alla förföljda troende. 
Denna förföljelse täcker allt från 
rutinmässig diskriminering i samband 
med utbildning, anställning och det 
sociala livet till begränsningar av alla 
uttrycksformer och rentav fysiska angrepp 
på kristna grupper. Detta uppfyller 
närapå den internationella definition av 
folkmord som antagits av FN.
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Förslag till resolution
Punkt 103

Förslag till resolution Ändringsförslag

103. Europaparlamentet är bestört över 
det antal avrättningar, attacker och 
handlingar i form av förföljelse, 
diskriminering, trakasserier och anstiftan 
till antagonism och det antal begränsningar 
av rättigheter som ägde rum respektive 
infördes 2019, riktat mot enskilda och 
grupper på grund av deras religion, 
trosuppfattning, ateism eller agnosticism. 
Parlamentet bekräftar på nytt sitt stöd till 
personer som fallit offer för våld på grund 
av religion eller trosuppfattning och sitt 
åtagande om att få sådant våld att upphöra. 
Parlamentet understryker behovet av att 
rikta särskild uppmärksamhet mot 
situationen för förföljda religiösa 
minoriteter i världen, som utsätts för 
diskriminering, hot, lagar mot hädelse och 
konvertering, förstörelse av platser för 
religionsutövning, våld, förslavning, 
våldtäkt, påtvingade försvinnanden, 
avrättningar och folkmord.

103. Europaparlamentet är bestört över 
det antal avrättningar, attacker och 
handlingar i form av förföljelse, 
diskriminering, trakasserier och anstiftan 
till antagonism och det antal begränsningar 
av rättigheter som ägde rum respektive 
infördes 2019, riktat mot enskilda och 
grupper på grund av deras religion, 
trosuppfattning, ateism eller agnosticism. 
Parlamentet bekräftar på nytt sitt stöd till 
personer som fallit offer för våld på grund 
av religion eller trosuppfattning och sitt 
åtagande om att få sådant våld att upphöra. 
Parlamentet understryker behovet av att 
rikta särskild uppmärksamhet mot 
situationen för förföljda religiösa grupper i 
världen, som utsätts för diskriminering, 
hot, lagar mot hädelse och konvertering, 
förstörelse av platser för religionsutövning, 
våld, förslavning, våldtäkt, påtvingade 
försvinnanden, avrättningar och folkmord. 
I detta avseende vill parlamentet att 
situationen för förföljda kristna ska 
uppmärksammas särskilt.
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