
Sådan konkluderer Tænketanken for forfulgte kristne oven på 
Megafon-undersøgelse. Ny udgivelse sætter fokus på emnet.  

Over hele verden forfølges religiøse minoriteter på grund af deres tro.  
Sådan har det været siden oldtiden, og sådan er det i dag. Dette gælder 
også for kristne, som på verdensplan er den mest forfulgte religiøse gruppe. 
Aktuelt er problemet større end nogensinde med rapporter om forfølgel-
se i så forskellige regioner som Nordafrika, Mellemøsten, Centralasien og 
Sydamerika. Flere aktører taler ligefrem om den værste kristenforfølgelse 
i verdenshistorien.

Alligevel undervurderes omfanget. Således anslår kun 30 % af de ad-
spurgte i ny Megafon-undersøgelse, at forfølgelse af kristne udgør et stort 
problem.

Undersøgelsen af danskernes viden om forfølgelse af kristne og andre  
religiøse minoriteter er blevet til på baggrund af 1.006 interviews blandt 
et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. I denne udgivelse præ-
senterer Tænketanken for forfulgte kristne resultatet. Præsentationen 
følges af række konkrete anbefalinger til politikere, medier og kirkesam-
fund samt dybdegående artikler om emnet med bl.a. analyser af dansk 
udviklingspolitik og vidnesbyrd fra Sri Lanka.

Problematikken er ikke ny, men kalder på øget bevågenhed og handling 
fra et samfund som det danske.
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Om tænketanken
Tænketanken for forfulgte kristne samler mennesker med en særlig viden om internationale 
og nationale samfundsforhold, teologi og medier til et samarbejde om at formidle den viden, 
som er en forudsætning for realiseringen af trosfrihed for alle.

For yderligere information om tænketankens arbejde se www.tffk.dk


