
Ranglijst Christenvervolging 

Christenen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder zware tot extreme geloofsvervolging. Dat 

meldt Open Doors’ op basis van de Ranglijst Christenvervolging 2018. Van de 150 landen die Open 

Doors onderzocht in het kader van de Ranglijst Christenvervolging wordt duidelijk dat in bijna de 

helft van deze landen christenen zware, zeer zware of extreme vervolging ondervinden vanwege 

hun geloof. De vervolging wordt intenser, gruwelijker; tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat 

wordt vervolgd stijgen. Volgens een schatting wordt nu één op de negen christenen wordt 

vervolgd, terwijl dat twee jaar geleden nog één op de elf was. In de 50 landen op de Ranglijst 

Christenvervolging worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. 

 

Noord-Korea voert sinds 2002 de Ranglijst Christenvervolging aan. Ondanks de memorabele 

ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump is er geen enkel 

teken van verbetering te bespeuren voor de 300.000 christenen in het land. Afghanistan staat op 

2 van de lijst, gevolgd door Somalië en Libië. Pakistan staat op nummer 5, waarbij Asia Bibi het 

duidelijkste voorbeeld is van christenvervolging in dat land. 

 

Controle op godsdienst door wetgeving 

In onder meer China en Vietnam zijn nieuwe wetten aangenomen die elke uiting van godsdienst 

proberen te beheersen. China steeg van 43 naar 27. Christenen ondervinden de gevolgen van het 

feit dat sinds vorig jaar religieuze zaken zijn ondergebracht bij de communistische partij en niet 

meer bij de overheid. Hardhandig optreden tegen christenen gebeurt door het hele land bij zowel 

staatskerken als niet-geregistreerde (huis)kerken. 

 

Toenemend nationalisme 

Nationalistische regeringen zoals in India en Myanmar ontzeggen de omvangrijke christelijke 

minderheden in deze landen vrijheid van godsdienst. Ze doen dat door een duidelijke boodschap 

te verkondigen: een Indiër hoort hindoe te zijn, een Myanmarees wordt geacht het boeddhisme 

te omarmen. India, de grootste democratie ter wereld (!), komt dit jaar de top-10 van de Ranglijst 

Christenvervolging binnen en heeft de afgelopen jaren grote sprongen omhoog gemaakt op de 

lijst. In tenminste acht Indiase deelstaten zijn zogenaamde ‘anti-bekeringswetten’ aangenomen. 

Van de ranglijst verdwenen                                                                                                                       

Sinds 2017 zijn er vijf landen verdwenen van de Ranglijst Christenvervolging. Als een land van de 

ranglijst verdwijnt kan dat twee oorzaken hebben: of de situatie verbetert of het gaat vooral 

slechter in andere landen Dat laatste is in Niger  het geval. Daar verslechtert de situatie, maar in 

andere landen nog meer, waardoor het land van de lijst af is (vanaf 2017). Een jaar later 

verdwenen de Comoren van de lijst, terwijl ze tien jaar geleden nog bij de bovenste twintig landen 

hoorden.  In de Comoren is sprake van een verbetering, maar ook hier speelt mee dat het in 

andere landen slechter gaat. De verbetering zit erin dat christenen mogen samenkomen. Maar 

evangeliseren is verboden. Tanzania stond in 2017 voor het laatst in de top vijftig. Tanzania is in 

meerderheid christelijk, maar christenen hadden in eerdere jaren veel te verduren van moslims en 

animisten. Dat het land van de ranglijst is verdwenen, heeft ermee te maken dat het geweld van 



moslims richting christenen is iets afgenomen.. In 2018 stonden het Oost-Afrikaanse Djibouti en 

Bahrein voor het laatst op de lijst. Tocht lijkt er in die landen weinig verbeterd te zijn door de 

dominante positie van de islam. Bij beide landen speelt voornamelijk de verslechtering van de 

situatie in andere landen een rol. 

 

Waar het beter gaat                                                                                                                                       

Het zal misschien verbazen, maar in het door oorlogsgeweld en onrust geteisterde Syrië en Irak 

gaat het beter met geloofsvrijheid. Zo signaleert ‘Kerk in Nood’ in het in oktober verschenen 

jaaroverzicht dat in Irak christenen terugkeren naar hun woongebieden, waarvandaan ze door IS 

waren verdreven. Koerdische autoriteiten beschermen de godsdienstvrijheid met wetgeving en in 

de conceptgrondwet worden vrijheidsrechten van niet-moslims erkend. In Syrië hebben 

extremistische groepen die christenen en andere minderheden op de korrel namen, veel 

grondgebied moeten prijsgeven. Hun vertrek is een opluchting voor de veelgeplaagde christelijke 

gemeenschap in Syrië. Hoe kwetsbaar hun positie is, blijkt nu de Amerikanen zich volledig uit 

Noord-Syrië terugtrekken en de Koerdische bescherming wegvalt. Ook in Kenia en Tanzania is 

vooruitgang te zien. In Kenia  neemt het aantal aanslagen van de radicaal-islamitische beweging 

Al-Shabaab uit Somalië sterk af. Keniaanse christenen, vaak een doelwit bij terreuracties, krijgen 

bescherming van de overheid. Het geweld van islamitische groepen in Tanzania vermindert 

drastisch– zware aanslagen deden zich dit jaar niet voor - en de vrijheid om het geloof in de 

praktijk te brengen neemt toe. In Ethiopië werkt premier Abiy Ahmed (zoon van een islamitische 

vader en een christelijke moeder) aan verzoening tussen de etnische  en religieuze 

gemeenschappen in zijn land. Hij kreeg dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. 

 

Hoopvolle geluiden                                                                                                                                         

Zelfs in Saudi-Arabië – wereldwijd exporteur van een radicale vorm van islam, het salafisme –   

worden kleine stappen vooruit gezet. Kroonprins Mohammed bin Salman maakt werk van 

hervormingen en strijd tegen extremisme. Naar eigen zeggen moet Saudi-Arabië (nummer 15 op 

de ranglijst van Open Doors) weer worden ‘wat we vroeger waren: een land van gematigde islam 

dat open is voor alle religies en voor de wereld’. In Kazachstan, nummer 34 op de lijst, is in mei 

van dit jaar een Raad van kerken opgericht als gesprekspartner voor de overheid. 

Gezanten voor godsdienstvrijheid   

Steeds meer landen hebben een speciale gezant voor de godsdienstvrijheid. De Europese Unie 

stelde in 2016 de Slowaak Jan Figel aan alsEU-gezant voor een betere bescherming van religies en 

godsdienstvrijheid buiten de EU. In de Verenigde Staten bestaat al sinds 1998 een onafhankelijke 

commissie voor de bescherming van religies wereldwijd, Uscirf. Nederland heeft dit jaar voor het 

eerst een gezant voor ‘vrijheid van religie en levensovertuiging’ aangesteld. De diplomaat Jos 

Douma heeft als taak de rechten van gelovigen en niet-gelovigen ‘hoog op de internationale 

agenda’ te houden. 

 



Internationale aandacht heeft effect                                                                                                      

Grote media aandacht en politieke en economische druk op een land dat godsdienstrechten 

schendt, helpen. Het duidelijkst kwam dit naar voren rond de rechtszaken tegen Asia Bibi in 

Pakistan en tegen Andrew Brunson in Turkije. De opgelegde doodstraf aan Bibi ging niet door 

dankzij wereldwijde aandacht van de pers en druk vanuit Washington, Brussel en het Vaticaan. 

Dominee Brunson,in 2017 beschuldigd van spionage en medewerking aan de mislukte coup tegen 

de Turkse president Erdogan, kwam na anderhalf jaar vrij nadat de VS Turkije met  zware 

economische sancties had gedreigd. De Verenigde Naties voerden dit jaar een ‘internationale 

gedenkdag voor slachtoffers van geweld’ in. Hulporganisaties die zich inzetten voor vervolgde 

christenen en religieuze minderheden, hopen dat 22 augustus voortaan een dag is waarop 

religieuze onderdrukking wereldwijd aan de kaak wordt gesteld. 

Bronnen: Open Doors, Kerk in Nood en ND 

Meer informatie op: 

 www.kerkinnood.nl/ 

 www.opendoors.nl 

 

 

 

 

http://www.kerkinnood.nl/redwednesday
http://www.opendoors.nl/

