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Danmissions generalsekretær indsnævrer forståelsen af kristenforfølgelse 

Mogens Kjær reserverer begrebet forfølgelse til kristne, der lider under et systems eller en regerings 

systematiske forsøg på at udrydde dem. Jeg kan ikke tilslutte mig den meget snævre begrebsdefinition, 

skriver Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission og formand for Evangelisk Alliance 

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission og formand for Evangelisk Alliance 

Hvornår er det rimeligt at tale om forfølgelse af kristne? 

 

Man skulle tro, det var enkelt. Forfølgelse er vel, når over 50 kirker og kirkelige institutioner bliver brændt 

ned i Egypten i løbet af en weekend. Det er det vel også, når mennesker dræbes på grund af deres tro, 

sådan som det ofte er sket i lande som Egypten og Syrien i de senere år. 

 

Måske er det dog alligevel ikke så enkelt. 

 

I hvert fald kunne man den 27. februar høre Danmissions generalsekretær, Mogens Kjær, forklare, at det er 

retorisk uholdbart at tale om forfølgelse af de kristne i Egypten og Syrien. Til P1 Morgen udtalte han: 

 

”Hvis man mener voldelig, systematisk forfølgelse, altså forsøg på at udrydde kristendommen, så holder 

den ikke rigtig i de lande. Det, der derimod er tale om, er diskrimination. Så det er meget mere et 

spørgsmål om rettigheder. Fordi det er sådan i et muslimsk domineret samfund og politisk muslimsk ledet 

land, så bliver de kristne andenrangsborgere, som vil have færre rettigheder end den muslimske majoritet. 

Så når vi taler med vores kristne forbindelser i Egypten og Syrien, er det først og fremmest et spørgsmål om 

at opnå lige rettigheder.” 

 

Mogens Kjær reserverer begrebet forfølgelse til kristne, der lider under et systems eller en regerings 

systematiske forsøg på at udrydde dem. Han finder det retorisk uholdbart at anvende begrebet til at 

beskrive de mere individuelle og uorganiserede krænkelser af menneskerettigheder. 

 

Jeg er enig i, at der er behov for en begrebsafklaring. Til gengæld kan jeg ikke tilslutte mig den meget 

snævre begrebsdefinition, og jeg forstår heller ikke anliggendet. 

 

Vi risikerer at svække den almene opfattelse af situationens alvor, når det gælder de kristnes situation i 

Egypten og Syrien, hvis vi afviser at tale om forfølgelse. Desuden overser vi let nogle af forfølgelsens 

årsager, hvis vi indsnævrer begrebet til kun at handle om systematiske forsøg på at udrydde 

kristendommen. 

 

Det virker også problematisk at hævde, at forfølgelse altid nødvendigvis udøves systematisk af et ”system”. 

For kan enkeltpersoner eller uorganiserede grupper ikke gøre sig skyldige i forfølgelse af kristne? 

 



Og endelig kan man med god ret spørge, om krænkelse af rettigheder ikke kan være et udtryk for 

forfølgelse frem for diskrimination.  


