
FORFULGT
I løbet af de seneste årtier har kristne forladt den arabiske verden i hobetal. I Irak er der stort set ingen kristne tilbage uden for de 
kurdiske områder - Europa-Parlamentet, FN og den amerikanske regering har kaldt det folkemord. Kristne egyptere er også 
udvandret i tusindvis, efter at det arabiske forår tog fart. Hvad skyldes det, og hvorfor hører vi så lidt om det? Weekendavisens  
Klaus Wivel, forfatter til bogen Den sidste nadver, vil fortælle om sine rejser blandt de efterladte kristne i den arabiske verden.

11.00-11-45: Folketingsmedlem Naser Khader

12.00-12.45: 

12.45-13.30. Thomas Gammeltoft-Hansen: De kristne konvertitters vilkår i Danmark
Thomas Gammeltoft-Hansen er PhD I international ret og forskningsdirektør ved Raoul Wallenberg Instituttet for menneskerettigheder 
og humanitær ret.

13.45-14.30: Sognepræst Niels Nymann Eriksen: De kristne konvertitters vilkår i Danmark
Niels Nymann Eriksen er sognepræst i Apostelkirken på Vesterbro, hvor rigtig mange asylansøgere er konverteret til 
den kristne tro. Niels Nymann Eriksen har undervist og døbt mange af dem.

14.45-15.30: Kirkeminister Bertel Haarder
”I flere af verdens brændpunkter foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Regeringen vil have et særligt fokus på at 
styrke det internationale samarbejde for at beskytte disse minoriteter.” Det står der i regeringsgrundlaget, og det er vigtigt at holde sig 
for øje, når vi diskuterer de presserende problemer med forfulgte rundt om i verden - især, fordi det ofte forties eller forbigås som en 
ubekvem sandhed, at netop den kristne tro ikke bare er de forfulgtes religiøse overbevisning, men også årsag til, at de overhovedet 
forfølges. 
I Danmark har vi nu 260 migrantmenigheder. De bidrager til mangfoldigheden i dansk kirke-og kulturliv. Men de er også en  
kærkommen påmindelse om, at dansk folkekirke-kristendom bør være åben og inkluderende over for den store del af verdens 
forfulgte, som man deler tro med.

Tilmelding senest den 31. oktober 2016 til kmhel@km.dk eller på telefon 4921 3500 
Navn, menighed/organisation m.v. og kontaktoplysning bedes oplyst • Deltagelse er gratis  
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MEN IKKE GLEMT – KONFERENCE OM FORFULGTE KRISTNE

Lørdag den 5. november 2016
i Østervangkirken, Dommervangen 2, Glostrup

70 % af dem, der er forfulgt pga. tro rundt om i verden, er kristne. Verdenssamfundets bestræbelser på at standse forfølgelserne synes 
ikke at stå mål med denne viden. I Danmark oplever mange kristne flygtninge, eller mennesker, der konverterer til kristendommen, at 

blive chikaneret, truet og udsat for vold fra nogle muslimer. 

På konferencen sætter vi både fokus på forholdene i flygtningenes hjemlande og på forholdene i Danmark. 
Efter hvert foredrag er der et kvarter til spørgsmål.

9.30-10.00: Kaffe og velkomst
10.00-10.45:     Journalist Klaus Wivel: Har kristne en fremtid i Mellemøsten?
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