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De seneste tilfælde af vold mod og forfølgelse af kristne, særlig i Maaloula 

(Syrien) og Peshawar (Pakistan) og over for pastor Saeed Abedini (Iran)  

Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2013 om de seneste tilfælde af vold mod og 

forfølgelse af kristne, navnlig i Maaloula (Syrien) og Peshawar (Pakistan), samt sagen om 

pastor Saeed Abedini (Iran) (2013/2872(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til sine tidligere beslutninger af henholdsvis 15. november 2007 om alvorlige 

begivenheder, der bringer kristne og andre religiøse trossamfunds eksistens i fare1, 21. 

januar 2010 om angreb på kristne trossamfund2, 6. maj 2010 om massegrusomheder i Jos, 

Nigeria3, 20. maj 2010 om religionsfrihed i Pakistan4, 25. november 2010 om Irak: 

dødsstraf (herunder sagen om Tariq Aziz) og angrebene på kristne samfund5, 20. januar 

2011 om kristnes situation med hensyn til religionsfrihed6, 27. oktober 2011 om 

situationen i Egypten og Syrien, navnlig i de kristne samfund7, og 13. december 2012 om 

årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik for 

menneskerettigheder og demokrati8, 

- der henviser til sin henstilling til Rådet af 13. juni 2013 om udkast til EU-retningslinjer 

om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed9, 

- der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, 

- der henviser til erklæring af 23. september 2013 fra Catherine Ashton, Unionens 

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i 

Kommissionen, hvori hun fordømmer angrebet på det kristne samfund i Peshawar i 

Pakistan,  

- der henviser til Rådets konklusioner af 21. februar 2011 om intolerance, diskrimination 

og vold på grundlag af religion eller tro samt Rådets konklusioner af 16. november 2009, 

hvori det understreger den strategiske betydning af religions- og trosfrihed og 

bekæmpelse af religiøs intolerance, 

- der henviser til artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, 

- der henviser til artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske 

rettigheder fra 1966, 
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- der henviser til FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og 

forskelsbehandling på grundlag af religion og tro fra 1981, 

- der henviser til rapporter fra FN 's særlige rapportør om religions- og trosfrihed, 

- der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4, 

A. der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har givet udtryk for sit 

engagement i religions-, samvittigheds- og tankefriheden og har understreget, at 

regeringerne i hele verden er forpligtede til at garantere disse frihedsrettigheder; der 

henviser til, at politiske og religiøse ledere har pligt til på alle niveauer at bekæmpe 

ekstremisme og fremme gensidig respekt blandt individer og religiøse grupper; der 

henviser til, at udviklingen af menneskerettigheder, demokrati og borgerlige 

frihedsrettigheder er det fælles grundlag, hvorpå Den Europæiske Union bygger sine 

forbindelser med tredjelande, som det fremgår af demokratiklausulen i aftalerne mellem 

EU og tredjelande; 

B. der henviser til, at enhver ifølge den internationale menneskerettighedslovgivning, særlig 

artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, har ret til 

at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; der henviser til, at denne ret omfatter 

frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til, alene eller sammen med andre, 

offentligt eller privat at give udtryk for sin religion eller tro ved gudsdyrkelse, 

overholdelse af religiøse sædvaner, udførelse af rituelle handlinger samt undervisning, der 

henviser til, at religions- og trosfriheden ifølge FN's Menneskerettighedskommission 

beskytter alle overbevisninger, de være sig teistiske, ikke-teistiske eller ateistiske; 

C. der henviser til, at UNCHR i adskillige resolutioner opfordrer alle stater til, inden for 

rammerne af deres nationale lovgivning og i overensstemmelse med de internationale 

menneskerettighedsinstrumenter, at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at 

bekæmpe had, forskelsbehandling og intolerance samt voldshandlinger, intimidering og 

tvang, der er motiveret af religiøs intolerance, herunder angreb på religiøse steder, og til 

at fremme forståelse, tolerance og respekt i spørgsmål om religions- og trosfrihed; 

D. der henviser til, at statslig undertrykkelse og social stigmatisering af enkeltpersoner og 

grupper af forskellig religiøs eller anden overbevisning ifølge flere rapporter er i stigning, 

navnlig i Pakistan, det arabiske forårs lande og dele af Afrika; der henviser til, at den 

situation, som de kristne trossamfund befinder sig i, i nogle tilfælde truer deres fortsatte 

eksistens, og at en væsentlig del af den religiøse arv i de berørte lande vil gå tabt, hvis 

disse samfund forsvinder; 

Maaloula, Syrien 

E. der henviser til, at medlemmer af Jabhat al-Nusra-militsen, der har tilknytning til Al-

Qaeda, den 4. september 2013 iværksatte et angreb på den syriske landsby Maaloula; 

F. der henviser til, at Maaloula er et symbol på den kristne tilstedeværelse i Syrien og har 

været hjemsted for forskellige trossamfund, som har levet i fredelig sameksistens i 

århundreder;  der henviser til, at syrere af alle trosretninger hvert år i september har 

deltaget i Korsets Dag-festivalen i denne by;  der henviser til, at Maaloula er en af de tre 

byer i landet, hvor aramæisk stadig tales af den lokale befolkning; 



G. der henviser til, at de voldelige sammenstød i Maaloula udgør de første angreb, som 

specifikt har været rettet mod et større kristent samfund siden begyndelsen af den 

voldelige krise i Syrien,  der henviser til, at mindst fire personer – Michael Thaalab, 

Antoine Thaalab, Sarkis Zakem og Zaki Jabra – blev dræbt under disse sammenstød, 

mens andre – Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan Shannis, Daoud 

Milaneh og Atef Kalloumeh – blev bortført eller forsvandt; der henviser til, at 

hovedparten af byens 5000 indbyggere er flygtet til de omkringliggende landsbyer eller til 

Damaskus, siden kampene begyndte;  der henviser til, at begivenhederne i Maaloula 

vidner om den syriske konflikts stadig mere sekteriske karakter; 

H. der henviser til, at Skt. Tekla-klostret (Mar Takla) historisk har været hjem for nonner og 

forældreløse børn fra både kristne og muslimske trosretninger,  der henviser til, at 

omkring 40 nonner og forældreløse børn er blevet i Maaloula på trods af de intense 

kamphandlinger og er fanget i klosteret under stadig forværrede forhold på grund af 

mangel på vand og andre forsyninger;  

Peshawar, Pakistan 

I. der henviser til, at der den 22. september 2013 blev foretaget et dobbelt 

selvmordsbombeangreb mod Allehelgenskirken i Kohati Gate, en forstad til Peshawar, 

som kostede mindst 82 mennesker livet, mens over 120 blev kvæstet; 

J. der henviser til, at den islamistiske gruppe Jundullah - med tilknytning til Tehrik-i 

Talibaan Pakistan - har taget ansvaret for angrebet og erklæret, at de vil fortsætte med at 

angribe kristne og andre ikke-muslimer, fordi de er fjender af islam, og at de ikke vil 

stoppe, før de amerikanske droneangreb i Pakistan ophører,  der henviser til, at Tehrik-i-

Talibaan Pakistan har nægtet at have noget at gøre med eksplosionen og at have nogen 

forbindelse med Jundullah; 

K. der henviser til, at Pakistans premierminister Nawaz Sharif har fordømt angrebet og 

erklæret, at angreb rettet mod uskyldige mennesker er imod islams lære; 

L. der henviser til, at de kristne i Den Islamiske Republik Pakistan, der udgør omkring 1,6 % 

af befolkningen, er ofre for fordomme og sporadiske udbrud af pøbelvold; 

M. der henviser til, at størstedelen af de pakistanske kristne frister en usikker tilværelse, ofte i 

frygt for beskyldninger om blasfemi, som er et tema, der kan fremprovokere offentlige 

voldshandlinger; 

N. der henviser til, at muslimer i Lahore den 9. marts 2013 nedbrændte mere end 150 kristne 

hjem og 2 kirker på grund af påståede tilfælde af blasfemi;  

O. der henviser til, at Pakistans blasfemilove gør det farligt for religiøse mindretal til at 

udtrykke sig frit eller deltage åbent i religiøse aktiviteter; 

Sagen om pastor Saeed Abedini i Iran 

P. der henviser til, at Saeed Abedini, en iransk-amerikansk præst, der har siddet fængslet i 

Iran siden 26. september 2012, den 27. januar 2013 ved en revolutionær domstol i Iran 

blev idømt otte års fængsel for at have forstyrret den nationale sikkerhed ved at oprette et 

netværk af kristne kirker i private hjem;  der henviser til forlydender om, at Saeed 



Abedini har været udsat for fysiske og psykiske overgreb i fængslet;  

Q. der henviser til, at FN 's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den 

Islamiske Republik Iran fastslår, at kristne ikke bør risikere straf for at give udtryk for og 

udøve deres tro, og derfor finder det foruroligende, at kristne efter sigende arresteres og 

retsforfølges på grundlag af vagt formulerede anklager om anslag mod den nationale 

sikkerhed, fordi de udøver deres tro;  

1. fordømmer på det kraftigste de seneste angreb på kristne og udtrykker sin solidaritet med 

ofrenes familier; udtrykker på ny sine stærke betænkeligheder ved de stadig mere 

udbredte tilfælde af intolerance, undertrykkelse og vold rettet mod kristne trossamfund, 

navnlig i lande i Afrika, Asien og Mellemøsten; opfordrer indtrængende de berørte 

regeringer til at sikre, at gerningsmændene til disse forbrydelser og alle andre, der er 

ansvarlige for disse angreb og for andre voldshandlinger mod kristne eller andre religiøse 

mindretal, stilles for en dommer og får deres sag prøvet ved en retfærdig rettergang; 

2. fordømmer på det stærkeste alle former for forskelsbehandling og intolerance på grundlag 

af religion og tro og voldshandlinger mod alle religiøse samfund; understreger endnu 

engang, at tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed er en grundlæggende frihedsrettighed; 

3. udtrykker på ny sin foruroligelse over de seneste års udvandring af kristne fra forskellige 

lande, navnlig i Mellemøsten; 

Maaloula, Syrien 

4. er foruroliget over den situation, kristne i Syrien for øjeblikket befinder sig i; fordømmer 

de handlinger, som Jabhat al-Nusra og hertil knyttede militante begår i Maaloula og det 

omkringliggende område;  bemærker, at kristne og muslimer indtil angrebet havde levet i 

fredelig sameksistens i landsbyen, selv under konflikten, og var enige om, at byen fortsat 

skulle være et sted, hvor freden herskede;  anerkender, at angrebet på Maaloula er kun ét 

aspekt af den syriske borgerkrig;  

5. understreger, at klostrene i Maaloula skal beskyttes for at bevare liv, religiøse aktiviteter 

og arkitektoniske skatte og for at gøre det muligt for kristne og muslimer at leve fredeligt 

sammen; 

6.  opfordrer til, at der øjeblikkeligt ydes støtte og humanitær hjælp til nonnerne og de 

forældreløse børn, der er fanget i Skt. Tekla-klostret (Mar Takla);  opfordrer alle 

konfliktens parter til at give humanitære grupper adgang til klostret; 

7. er foruroliget over konsekvenserne af disse angreb og de mulige risici for det kristne 

samfund;  er klar over, at såvel kristne som andre befolkningsgrupper er ved at blive 

fanget i krydsilden og tvinges til at vælge side i en krig, der bliver stadig mere sekterisk;  

8. understreger, at alle aktører har pligt til at beskytte alle de forskellige mindretal, der lever 

i Syrien, herunder shiitter, alawitter, kurdere, drusere og kristne; 

Peshawar, Pakistan 

9. fordømmer angrebet på Allehelgenskirken i Peshawar og de andre nylige terrorangreb; 

10. glæder sig over den udbredte fordømmelse af angrebene fra pakistanske aktørers og dele 



af det pakistanske civilsamfunds side; 

11. opfordrer indtrængende Pakistans regering til at gøre alt, hvad der står i dens magt for at 

bringe gerningsmændene til angrebet på Allehelgenskirken i Peshawar for retten; 

opfordrer til en stærkere indsats for at beskytte alle pakistanske borgere - uanset deres 

religion eller overbevisning - og retsforfølge alle grupper og enkeltpersoner, der er 

ansvarlige for at opildne til og udføre terrorhandlinger; 

12. opfordrer den pakistanske regering til at gribe ind for at beskytte ofrene for religiøst 

motiveret pøbelvold samt til aktivt at imødegå religiøs fjendtlighed fra samfundsaktørers 

side, bekæmpe religiøs intolerance, vold og intimidering og sætte ind mod opfattelsen af 

straffrihed; 

13. er dybt bekymret over den voksende fare for kristne i Pakistan, som fremgår af den 

seneste tids stigning i antallet af angreb mod dette mindretal, herunder forfølgelsen af 

hundredvis af kristne fra islamiske fanatikeres side, som fandt sted i Lahore i marts på 

grund af beskyldninger om blasfemi mod islam; 

14. er dybt bekymret over den generelle situation for religiøse mindretal i Pakistan, og 

navnlig for de kristne kirker, som har modtaget trusler fra Taliban og andre ekstremistiske 

grupper; 

15. udtrykker alvorlig betænkelighed ved det forhold, at de kontroversielle blasfemilove er 

åbne for et misbrug, som kan ramme folk af alle trosretninger i Pakistan;  udtrykker 

særlig bekymring over, at disse blasfemilove, som den nu afdøde minister Shahbaz 

Bhattiand og den ligeledes afdøde guvernør Salman Taseer offentligt tog afstand fra, nu i 

stigende grad bliver anvendt som våben mod kristne i Pakistan; 

16. opfordrer den pakistanske regering til at foretage en grundig gennemgang af 

blasfemilovene og deres nuværende anvendelse, navnlig paragrafferne 295 B og C i 

straffeloven, som foreskriver obligatoriske livstidsdomme (295 B og C) eller endog 

dødsstraf (295 C) for påståede tilfælde af blasfemiske handlinger; 

17.  minder om, at religionsfrihed og mindretalsrettigheder er garanteret af Pakistans 

forfatning; opfordrer alle pakistanere til at arbejde sammen for at fremme og sikre 

tolerance og gensidig forståelse; 

18. påskønner de foranstaltninger, som Pakistans regering siden november 2008 har truffet til 

fordel for religiøse mindretal, som f.eks. oprettelse af en kvote på fem procent for 

mindretal i den føderale jobsektor, anerkendelse af ikke-muslimske helligdage og 

indførelse af en dag for nationale mindretal; 

Sagen om pastor Saeed Abedini i Iran 

19. er dybt bekymret over situationen for pastor Saeed Abedini, der har været tilbageholdt i 

Iran i mere end et år og nu er blevet idømt otte års fængsel på grund af anklager i 

forbindelse med hans religiøse overbevisning; 

20. opfordrer den iranske regering til at frikende og straks løslade Saeed Abedini og alle 

andre personer, som er tilbageholdt eller under anklage på grund af deres religion; 



21. gentager sin opfordring til Iran om at tage skridt til at sikre fuld respekt for retten til 

religions - og trosfrihed, herunder ved at sikre, at lovgivning og praksis er i fuld 

overensstemmelse med artikel 18 i ICCPR; påpeger, at dette også kræver, at enhvers ret 

til at skifte religion, hvis vedkommende ønsker det, er ubetinget og fuldt ud garanteret; 

22. hilser udtalelserne om mådehold og religiøs tolerance fra Irans nye præsident, Hassan 

Rouhani, velkommen; finder, at EU bør gå ind i en menneskerettighedsdialog med Iran; 

23. gentager sin opfordring til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant 

for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen om at være 

mere opmærksomme på spørgsmålet om religionsfrihed og situationen for trossamfund, 

herunder kristne, i forbindelse med aftaler og samarbejdsordninger med tredjelande samt i 

menneskerettighedsberetninger; 

24. konstaterer med tilfredshed, at Rådet den 24. juni 2013 vedtog EU's retningslinjer om 

fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed; opfordrer indtrængende Kommissionen, 

EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre retningslinjerne, og 

til at gøre fuld brug af alle de instrumenter og forslag, de indeholder; 

25. støtter alle initiativer, der har til formål at fremme dialog og gensidig respekt mellem 

trossamfund; opfordrer alle religiøse myndigheder til at fremme tolerance og til at tage 

initiativer mod had og vold og ekstremistisk radikalisering; 

o 

o     o 

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, 

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, EU 's særlige repræsentant for 

menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær 

FN's Menneskerettighedsråd, UN Women, Syriens regering, Det Syriske Nationalråd, 

Pakistans regering og parlament samt Irans regering og parlament. 

 


