
Pressemeddelelse 

Dobbeltforelæsning om kristenforfølgelse ved Christof Sauer den 23. april 

Mange steder i verden oplever kristne lidelser i form af forfølgelse og diskriminering. Lige nu fylder 
de negative historier meget i billedet.  

I de fleste lande i Mellemøsten har de kristne længe udgjort mindst 10 pct. af befolkningen. Nu er 
andelen reduceret til højst 4 pct. Kristne chikaneres, forfølges, fordrives systematisk og udsættes 
for vold, grusom tortur, voldtægt, overlagte bestialske mord, kidnapninger og pengeafpresninger. 
Deres huse og kirker vandaliseres og brændes ned til grunden. Kun undtagelsesvis stilles de 
skyldige til regnskab. 

Når den internationale ekspert, den tyske professor Christof Sauer, kommer til Danmark den 23. 
april, vil han levere en kritisk refleksion over dette komplekse emne. Desuden vil han holde en 
forelæsning om ”Martyrium og mission”. Der vil være tale om en dobbeltforelæsning på engelsk, 
hvorefter der er mulighed for fri debat. 

Det er Evangelisk Alliance i Danmark og Menighedsfakultetet, der i fællesskab indbyder til 
arrangementet, der begynder kl.9.30 og holdes på Menighedsfakultetet i Aarhus.   

Thomas Bjerg Mikkelsen, der er fakultetsleder på Menighedsfakultetet og formand for Evangelisk 
Alliance i Danmark, udtaler:  

”I Mellemøsten har politiske opstande og krige destabiliseret samfundene og ført til mere 
ukontrolleret vold, som i særlig grad rammer de kristne. Det står også slemt til i andre dele af 
verden. Hvis vi skal forstå de kristnes situation og komme dem til undsætning, er det vigtigt, at vi 
tilegner os præcis viden og lærer at forstå, hvad religiøs forfølgelse i det hele taget er? Hvornår 
skal vi tale specifikt om kristne? Hvornår skal vi tale om religionsfrihed og menneskerettigheder for 
alle? Problemstillingen er relevant for alle, fordi vi har et medansvar for at beskytte mennesker 
mod overgreb. For en teologisk uddannelsesinstitution som Menighedsfakultetet er det tillige 
vigtigt at være skarp på, hvordan vi teologisk skal tænke om det moderne martyrium. ” 

Se programmet for dagen her: https://teologi.dk/wp-content/uploads/2018/03/forfoelgelse-af-
kristne-i-dag-foredrag-med-sauer-23.4.2018.pdf 
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