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Den senaste tidens attacker mot kristna samfund 

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2010 om den senaste tidens attacker 

mot kristna samfund 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, i synnerhet den av den 15 november 2007 

om allvarliga händelser som äventyrar kristna samfunds och andra religiösa samfunds 

existens, 

– med beaktande av artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter från 1966, 

– med beaktande av FN:s deklaration om avskaffande av alla former av intolerans och 

diskriminering grundad på religion eller annan trosuppfattning från 1981, 

– med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Främjande av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter 

är grundläggande principer och mål för Europeiska unionen och utgör en gemensam 

grund för unionens förbindelser med tredjeländer. 

B. Enligt internationell människorättslagstiftning, i synnerhet artikel 18 i den internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, har ”var och en […] rätt till 

tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Detta innefattar frihet att byta religion eller 

trosuppfattning och ”frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller 

enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa 

sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning”. 

C. Europa, i likhet med andra delar av världen, går inte fritt från kränkningar av denna frihet 

och har upplevt brott som riktats mot medlemmar av minoriteter till följd av deras 

trosuppfattning. 

D. Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt åtagande för tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet och betonat att regeringar i hela världen har en 

skyldighet att garantera dessa friheter. 

E. I samband med skottlossning från en bil den 6 januari 2010 dödades sju personer – 

sex koptiska kristna och en polisman – samtidigt som flera andra skadades när 

kyrkobesökare lämnade en kyrka efter en midnattsmässa på den koptiska julaftonen i 

staden Nagaa Hammadi i övre Egypten. Under de senaste veckorna har det skett 

ytterligare sammandrabbningar mellan koptiska kristna och muslimer som av den 

egyptiska regeringen har betecknats som enskilda händelser. 

F. Den 8 januari 2010 meddelade de egyptiska myndigheterna att de hade gripit tre personer 

med koppling till attacken i Nagaa Hammadi den 6 januari. Den egyptiska allmänna 

åklagaren har beslutat att de tre gripna ska åtalas för överlagt mord i en domstol för 

brådskande ärenden som rör den nationella säkerheten. 



 

G. Koptiska kristna utgör ca 10 procent av Egyptens befolkning. Under de senaste åren har 

koptiska kristna vid upprepade tillfällen utsatts för våld i Egypten. 

H. Egyptens författning garanterar friheten att välja trosuppfattning och friheten att utöva 

religiösa ceremonier. 

I. Förbindelser med Egypten är mycket viktiga, och Egypten och förbindelserna mellan EU 

och Egypten är viktiga för stabiliteten och utvecklingen i EU-Medelhavsområdet. 

J. Katolska kyrkan i Malaysia inledde 2007 en process mot regeringen efter att denna med 

hänvisning till den nationella säkerheten hotat att förbjuda utgivningen av tidningen 

”The Herald” om inte tidningen slutade att använda ordet ”Allah”, ett ord som vanligtvis 

används av det malajisk-talande kristna samfundet för att beteckna ”gud”. 

K. Den 31 december 2009 beslutade högsta domstolen i Malaysia att kristna i Malaysia har 

en författningsenlig rätt att använda ordet ”Allah” som beteckning för gud och att ordet 

inte är förbehållet islam. 

L. Efter domstolsbeslutet genomfördes minst nio attacker mot kristna kyrkor i Malaysia. 

M. Regeringen beslagtog 2009 över 15 000 exemplar av bibeln på malajiska där ordet 

”Allah” användes som beteckning för gud, och har till dags dato inte återlämnat biblarna. 

N. Den malaysiska regeringen accepterar att ordet ”Allah” används av de kristna 

församlingarna i delstaterna Sahah och Sarawak samtidigt som bruket ifrågasätts i andra 

delar av landet, vilket leder till ytterligare diskriminering inom hela det kristna samfundet 

i Malaysia. 

O. Det krävs en dialog mellan samfunden för att främja fred och ömsesidig förståelse mellan 

folk. 

1. Europaparlamentet betonar att rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är 

en grundläggande mänsklig rättighet som garanteras genom internationella rättsliga 

instrument, och fördömer kraftigt alla former av våld, diskriminering och intolerans 

grundad på religion och trosuppfattning mot religiösa människor, avfällingar eller icke-

troende. 

2. Europaparlamentet är oroat över den senaste tidens attacker mot koptiska kristna i 

Egypten och uttrycker sitt deltagande med offrens familjer. Parlamentet uppmanar den 

egyptiska regeringen att garantera den personliga säkerheten och fysiska integriteten för 

koptiska kristna och medlemmar av andra religiösa minoriteter i landet. 

3. Europaparlamentet välkomnar de egyptiska myndigheternas insatser för att identifiera de 

personer som planlade och genomförde attacken den 6 januari 2010. Parlamentet 

uppmanar den egyptiska regeringen att se till att alla som är ansvariga för denna attack, 

och för andra våldsamma attacker mot koptiska kristna, andra religiösa minoriteter eller 

andra minoriteter, ställs inför rätta och får sin sak prövad. 

4. Europaparlamentet uppmanar den egyptiska regeringen att garantera att koptiska kristna 

och medlemmar av andra religiösa samfund och av andra minoriteter får utöva samtliga 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter – inbegripet rätten att fritt anta eller 



ändra sin religion – samt att förhindra all diskriminering mot dem. 

5. Europaparlamentet beklagar de religiöst motiverade våldshandlingarna på europeisk 

mark, inbegripet mordet på Marwa al-Sherbini, och uttrycker sitt deltagande med offrens 

familjer. 

6. Europaparlamentet är oroat över den senaste tidens attacker mot kyrkor och andra 

gudstjänstlokaler i Malaysia och uttrycker sitt deltagande med offren. Parlamentet 

uppmanar de malaysiska myndigheterna att garantera den personliga säkerheten och 

fysiska integriteten för människor som utövar sin religion och att vidta lämpliga åtgärder 

för att skydda kyrkor och andra gudstjänstlokaler. 

7. Europaparlamentet uppmanar de malaysiska myndigheterna att snabbt och grundligt 

utreda de rapporterade attackerna mot gudstjänstlokaler och att ställa de ansvariga inför 

rätta. 

8. Europaparlamentet anser att det malaysiska inrikesministeriets agerande kränker 

religionsfriheten. Parlamentet är särskilt oroat över att den malaysiska regeringen har 

handlat vid sidan av lagen och att dess handlande har bidragit till ökad spänning mellan 

religiösa grupper i landet. 

9. Europaparlamentet välkomnar den malaysiska högsta domstolens dom, och uppmanar de 

malaysiska myndigheterna att respektera detta beslut. Parlamentet uppmanar den 

malaysiska regeringen att inte försöka återinföra förbudet mot användningen av ordet 

”Allah”, utan att försöka lösa upp de spänningar som uppstått och avhålla sig från vidare 

handlingar som kan rubba den fredliga samlevnaden mellan den dominerande religionen 

och minoritetsreligionerna, i enlighet med vad som föreskrivs i landets författning. 

10. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik att inom ramen för EU:s förbindelser och samarbete 

med berörda länder särskilt uppmärksamma situationen för religiösa minoriteter, 

inbegripet kristna samfund. 

11. Europaparlamentet stöder alla initiativ som går ut på att främja dialog och ömsesidig 

respekt mellan olika samfund. Parlamentet uppmanar alla religiösa myndigheter att främja 

tolerans och att ta initiativ för att bekämpa hat och våldsam och extrem radikalisering. 

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

medlemsstaternas regeringar och parlament, Egyptens regering och parlament samt 

Malaysias regering och parlament. 

 


