
Förföljelsen av kristna ökar världen över 

 

2022 World Watch List (WWL) som publicerades på onsdagen av Open 

Doors International visar att förföljelsen av kristna fortsätter att öka, 

särskilt i asiatiska och afrikanska länder; samt att Covid 19-pandemin 

har förvärrat diskrimineringen ytterligare. 

Över 360 miljoner kristna upplever förföljelse 

Undersökningen, som omfattar en period från 1 oktober 2020 till 30 

september 2021, visar att förföljelsen fortsätter att öka.  

Enligt resultatet, som har analyserats grundligt av det 

oberoende International Institute for Religious Freedom (IRF), utstod 

över 360 miljoner människor (det är 1 av 7 globalt) förföljelse och 

diskriminering i sitt land förra året.  

Totalt dödades 5 898 kristna (en ökning med 23,8 % jämfört med 2020). 

5 110 kyrkor attackerades eller stängdes (13,8 % ökning). 

6 175 kristna arresterades utan rättegång (44,3 % ökning). 



3 829 kristna kidnappades (en ökning med 123, 9 %). 

 

Covid19-effekten 

Covid-19 har också legitimerat ökad övervakning och restriktioner av 

auktoritära regeringar i länder, genom att använda behovet av att 

begränsa pandemin öka dem deras kontroll över kristna samhällen. 

 

Tvångsförflyttning 

En av konsekvenserna av det religionsrelaterade våldet mot kristna är 

tvångsförflyttning. Många av de cirka 84 miljoner internflyktingarna 

och av de 26 miljoner flyktingar som registrerades 2021 var kristna 

som flydde från islamistiskt våld i Sahel-regionen, Nigeria och andra 

afrikanska länder.  

Också i länder som Myanmar har det militära tillslaget i Chin-staten 

med kristen majoritet och Kachin, Kayah, Shan-staterna fördrivit 200 

000 kristna och tvingat omkring 20 000 att fly landet. 

Våld mot kristna kvinnor 

Open Doors har också försökt ta reda på mer om våldet mot kvinnor 

kopplat till deras kristna tro. Att samla in exakta uppgifter om 

fenomenet är svårt, eftersom många kvinnor drar sig för att anmäla av 

kulturella och sociala skäl. Organisationen har dock kunnat fastställa 3 

100 fall och 1 500 tvångsäktenskap under 2021. Ytterligare detaljer om 

denna aspekt av religiös förföljelse kommer att ges i en annan rapport 

som publiceras i februari. 

 


