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Trycket ökar mot
religiösa minoriteter
Tre fjärdedelar av jordens befolkning lever i länder med stora begränsningar när det gäller religions- och övertygelsefrihet.
Under 2016 har tre av varandra
fristående rapporter presenteras
som beskriver ett ökat förtryck
mot religiösa minoriteter.
EU-parlamentet säger i sin
rapport, som kom i förra veckan,
att situationen för religiösa minoriteter är extremt allvarlig.
– Vi ser en ökning av extremism i världen och många minoriteter lider, säger Peter van
Dalen, vice ordförande för den
interna gruppen Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance.
är läget för
kristna i Irak och Syrien där de
”i det närmaste är utrotade” enligt rapporten. I Indien har trosrelaterade våldsamma händelser
ökat med 150 procent sedan 2014.
– Vi är inte nöjda med läget
och det som görs för religionsfriheten och för de troende som utsätts. Religionsfrihet ska inte vara
en hobby utan tillhöra kärnverksamheten för de mänskliga rättigheterna, säger Dennis de Jong,
andre vice ordförande i parlamentsgruppen.
I EU-parlamentets rapport
finns rekommendationer på kon-

SÄRSKILT ALLVARLIG
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Situationen för religiösa
minoriteter i världen är
extremt allvarlig. Och
förtrycket mot dem ökar.
Det visar tre nyutkomna
rapporter, den senaste från
Europaparlamentet.

kreta åtgärder kopplade till EU:s
ansvar. Den beskriver vad EU kan
göra för att främja och skydda religions- och övertygelsefriheten i de länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Parlamentsgruppen säger att EU ska
använda både politiska och finansiella åtgärder för att få slut
på förtrycket.
Man understryker bland annat att länderna måste samarbeta för att förhindra att vapen levereras till parter som är inblandade i konflikter. EU bör också se
till att grupper som grovt kränker
mänskliga rättigheter hindras
i processen med försäljning av
råvaror. Inkomster från råvaruförsäljning är en av IS största inkomstkällor. Parlamentsgruppen
uppmanar även EU-länderna att
vara generösa med humanitär
hjälp.
SVENSKA MISSIONSRÅDET är en av
de organisationer som i sitt opinionsarbete har
uppmärksammat vikten av
religions- och
övertygelsefrihet.
– Vi har bland
annat kartlagt
hur 14 svenska
Niklas Eklöv.
ambassader arbetar med de här
frågorna och kan konstatera att
det finns mycket kvar att göra,
säger Niklas Eklöv, enhetsansvarig i SMR.
Religions och övertygelsefrihet
är i många delar en underprioriterad fråga trots att den är en vik-

Särskilt allvarlig är läget för kristna i Irak och Syrien där de enligt rapporten ”i det närmaste är utrotade”.

tig komponent för demokratiutveckling, menar han.
– En av orsakerna till att förtrycket mot religiösa minoriteter ökar tror jag är att religion är
en starkt motiverande kraft som
också kan förändra samhällen.
Den rörelsen utmanar den befintliga makten.
TIDIGARE I år gav organisationen
Open Doors ut sin årligen rapport
där man listar de 50 länder där
kristna är mest förtryckta. Rapporten konstaterar att förföljel-

»Religionsfrihet

ska inte vara en
hobby utan tillhöra
kärnverksamheten
för de mänskliga
rättigheterna.

sen mot de kristna har ökat över
hela världen. Nordkorea beskrivs
som den mest förtryckande regimen i modern tid, men på tio i

topp-listan finns också Eritrea,
Pakistan och Libyen.
Det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Center
har ett globalt perspektiv i sin
forskning som gäller även andra
minoriteter än kristna. I den nyligen utgivna rapporten konstateras att kristna och muslimer
fortsätter att vara de mest utsatta
religiösa grupperna för både statliga och sociala trakasserier sett
till antal länder.
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Klart Sverige ska sitta i säkerhetsrådet
SVERIGE SKA självklart med viss
regelbundenhet vara medlem av
FN:s säkerhetsråd. Som alla andra medlemsländer har vi inte
bara en möjlighet utan också ett
ansvar att ungefär vart tjugonde
år under två år ta plats och röst i
världsorganisationens viktigaste organ. Allt annat vore orimligt
för ett i FN-sammanhang medelstort land med stora tillgångar
både ekonomiskt och diplomatiskt och med engagemang för
internationellt samarbete.
Den debatt och kritik som varit kring Sveriges ansökan om en
säkerhetsrådsplats den här gången har därför varit besynnerlig
och trist. Den sedan 1950-talet
ibland naivt positiva entusiasmen för FN i Sverige har de se-

naste årtiondena i delar av en ny
opinionsbildargeneration förbytts i ett lika naivt och ytligt hat.
Det förefaller finnas en föreställning om att Nato är den enda arenan för säkerhetspolitik av betydelse för Sverige, trots att vårt
grannland Norge är ett exempel
på att samtidiga starka engagemang för såväl FN som Nato inte
behöver ta ut varandra.

»Den debatt och

kritik som varit
kring Sveriges
ansökan om en
säkerhetsrådsplats
den här gången
har därför varit
besynnerlig och trist.

VI KAN – ofta med rätta – hävda

att FN är ineffektivt, byråkratiskt
och till och med korrupt och
ondgöra oss över att stormakternas veton omöjliggör handfasta
internationella insatser i tidens
konflikter. Men ingen förordar
att Sverige ska lämna världsorganisationen. Det rimliga måste
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då vara att skaffa sig en ställning
som ger bättre insyn i den bristfälliga organisationen, en plats
vid bordet med fysisk närhet till
de verkliga makthavarna och en
sammanträdesmikrofon att uttrycka vår åsikt från.
FN:S SÄKERHETSRÅD är enligt internationell rätt det enda organ
som ska avgöra vad som utgör
hot mot internationell fred och
säkerhet och bestämma hur hoten ska bemötas och bekämpas,
i sista hand också med militära
insatser. Säkerhetsrådet kan genom sina beslut utveckla både
folkrätten och säkerhetsbegreppets omfattning. Det kan också
verka för förebyggande insatser
som förhindrar att konflikter ut-

vecklas till krig eller att bilagda gamla konflikter blossar upp
igen.
Stormakternas veto i säkerhetsrådet var av FN:s grundlagsfäder tänkt för att inte en stormakt skulle kunna utnyttja organisationen mot en annan. Att
det i dag ofta betyder att FN inte
tillåts enas om åtgärder i Mellanösterns olika konflikter eller att
omvärlden inte kan ingripa vid
brott mot mänskliga rättigheter
i stater som står under en stormakts beskydd är förfärligt. Så
kommer det att förbli också med
Sverige som medlem av säkerhetsrådet. Men det är inget argument för att inte vara med. ●

