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Stora demonstrationer mot våldet mot kristna 
Tusentals människor de-
monstrerade mot våldet 
mot kristna minoriteter i 
Irak och situationen i Sy-
rien i söndags. 

Den största manifestationen 
ägde rum på Medborgarplatsen i 
Stockholm, men demonstratio-
ner förekom även i Göteborg, 
Linköping, Motala och sker på 
lördag i Örebro.

– Vi uppskattar att minst 7000 
personer, kanske ännu fler del-
tog i Stockholm, säger Gabriel  
Maragweh, presstalesman för 
aktionen. Han har själv sina röt-
ter i området och känner väl till 
situationen i Mellanöstern.

– Vi demonstrerade mot hur 
kristna behandlas i Irak men 
också emot situationen i Sy-
rien. Minst 300 000 människor 
har drivits från sina hem och 

kyrkor bara i Irak.
– Det finns risk att våldet kom-

mer att sprida sig till fler länder, 
som Libanon till exempel.

De Som DelTog var mest syrianer. 
Flera kyrkor med ursprung i 
Mellanöstern som Syriskt-orto-
doxa kyrkan, Syriskt-katolska 
kyrkan, Kaldeiska kyrkan och 
Syrisk-ortodoxa kyrkans ung-
domsförbund stod som arrangö-
rer tillsammans med organisa-
tioner som som Syrianska riks-
förbundet, Kaldeiska riksför-
bundet och Syrianska-Ara-
meiska ungdomsförundet.

– De flesta kom från Storstock-
holmsområdet. Men folk kom 
också från till exempel Enkö-
ping, Linköping och Örebro.

– Vi hoppas att frågan blir upp-
märksammad i svenska medier 
och även av svenska politiker. Vi 
vill att svenska regeringen och 

EU kräver stödåtgärder för de 
förföljda kristna, säger Gabriel  
Maragweh.
   I Stockholm talade represen-

tanter för alla riksdagspartier, 
utom Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. Bland andra ut-
bildningsminister Jan Björk-
lund, EU-minister Birgitta Ohls-
son, Miljöpartiets språkrör Gus-
tav Fridolin och socialdemokra-
ternas partisekreterare Carin 
Jämtin var med.

– Svenska regeringen och EU 
och FN behöver ställa upp med 
humanitära insatser till dem 
som har fördrivits från sina hem.

– FN behöver gå in och erbjuda 
stöd och skydd för utsatta män-
niskor.

enlIgT gabrIel Maragweh är en 
autonom zon under FN:s man-
dat, med beskydd av internatio-
nell styrka, den enda rädd-
ningen undan utrotning av de 
kristna grupperna i området. 

– Irakiska staten måste er-
sätta de drabbade ekonomiskt 

så att de kan bygga sig en ny 
framtid där de måste stanna.
   I Mosul i Irak har de kristna för-
drivits med ett ultimatum att 
konvertera till islam, betala en 
skyhög skatt eller dö. De har fått 
sina hem märkta med bokstaven 
”N” som är första bokstaven i 
ordet ordet ”Nasrani”, som bety-
der kristen på arabiska.

Kyrkornas världsråd har upp-
manat sina medlemskyrkor att 
kontakta sina regeringar och be 
dem att fördubbla sitt humani-
tära stöd till de drabbade män-
niskorna, och ta upp den svåra 
situationen i FN:s säkerhetråd 
och där kräva en bindande reso-
lution som gör det möjligt för de 
fördrivna att säkert återvända 
till sina hem. 
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DeT var eTT vackert landskap vi 
åkte in i. Torrt och stekhett, fast 
med fält och mjuka kullar som 
fortsatte till horisontens berg. 
En bit in i Irak hade yazidierna 
själva varit fångade i likadana 
berg, sedan flykten från hemsta-
den Sinjar en dryg vecka tidi-
gare. Där hade den mordiska 
fundamentalistgruppen IS tagit 
makten, som på många håll i 
sommar.

När de tiotusentals yazidierna 
undsattes av kurdiska styrkor 
hade många inte ätit sedan de 
var i sina egna hem. Vatten hade 
kommit med flygplan, men inte 
nått alla. Dag efter dag kom il-
transporter och släppte av dem 
på syrisk mark. Barn med tovigt 
och dammigt hår, vuxna vars 
skor gått i bitar, orörliga åld-
ringar. Många hade virat in sig i 
tyger som skydd mot den obarm-
härtiga solen.

De Skrek DeSperaT efter vatten 
och mat. Andra var medvetslösa 
och bars iväg för att få dropp i ett 
redan överfullt tält från Röda 
halvmånen. Från min ryggsäck 
fick de vad jag hade: kakor, mi-
neralvatten, choklad som alltid 

hade smält. När de bönföll om 
mer, fanns inget annat att göra 
än att försöka behålla fattning-
en.

Folk berättade att hundratals 
människor – särskilt små barn – 
hade gått under i bergen. Många 
var utom sig av sorg och chock, 
liksom av oro: vad hade hänt 
med de åldringar som inte kun-
nat fly IS avancemang, och hade 
lämnats kvar i hemmen?

några mIl norruT bildade denna 
exodus en jättelång kö över en 
pontonbro som korsar Tigris, in i 
irakiska Kurdistan. Där hoppa-
des folk finna skydd i UNHCR-
lägret en bit bort, kanske också 
finna släkt och vänner.

Många andra vågade inte åter-
vända till ett sönderfallande 
Irak. De stannade i syriska Kur-
distan, i flyktinglägret Newroz 
som saknar FN-stöd och snabbt 
fått utmaningar bortom resur-
ser. På båda sidorna Tigris sätts 
nu hoppet till att en massiv inter-
nationell hjälp kan komma så 
fort som möjligt.
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Jagade yazidier får fristad  
i kurdiskt flyktingläger 
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Kurdistan. För några dagar sedan mötte 
Kyrkans Tidnings utsända i irakiska Kurdistan 
yazidier som suttit fångna i Sinjarbergen på 
flykt undan extremistgruppen IS. 
   Reportern Joakim Medin ger en ögonvittnes-
skildring av uthungrade, desperata människor.

hundratals människor, särskilt de yngsta, avled i bergen. De som räddades var i desperat behov av mat och vatten.

Demonstration på medborgar-
platsen i Stockholm. foto: scanpix


