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Den	  nuvarande	  situationen	  i	  Irak	  är	  en	  tragedi	  för	  många,	  både	  kristna	  och	  muslimer,	  
och	  djupt	  oroande.	  En	  följd	  är	  den	  kristna	  befolkningens	  flykt	  från	  staten	  Mosul.	  
	  
Trovärdiga	  rapporter	  som	  vi	  tagit	  emot	  under	  de	  senaste	  dagarna	  säger	  att	  nästan	  alla	  
kristna	  i	  Mosul	  nu	  har	  lämnat	  staden.	  De	  har	  tvingats	  till	  detta	  utifrån	  vad	  som	  sagts	  och	  
gjorts	  av	  den	  grupp	  som	  kallar	  sig	  Den	  Islamiska	  staten	  (tidigare	  ISIS).	  
	  
De	  kristna	  fick	  besked	  om	  att	  de	  senast	  under	  kommande	  helg	  antingen	  skulle	  omvända	  
sig	  till	  islam,	  betala	  Jizya-‐skatten	  (som	  är	  en	  skatt	  för	  icke-‐muslimer)	  eller	  försvinna	  från	  
staden	  utan	  att	  ta	  med	  sig	  annat	  än	  sina	  kläder.	  	  
	  
De	  som	  inte	  följer	  detta	  har	  hotats	  med	  döden	  av	  de	  lokala	  myndigheterna.	  Ett	  större	  
antal	  muslimer,	  särskilt	  från	  Shia-‐gruppen,	  känner	  sig	  också	  tvingade	  att	  ge	  sig	  av.	  
	  
De	  kristna	  flyktingarna	  har	  för	  tillfället	  tagit	  sin	  tillflykt	  till	  närbelägna	  kloster	  och	  byar	  
och	  somliga	  har	  funnit	  skydd	  i	  Iraks	  kurdiska	  region.	  
	  
Det	  är	  med	  stor	  sorg	  som	  vi	  ser	  att	  den	  kristna	  närvaron	  i	  Mosul	  upphör.	  Kristna	  har	  
funnits	  där	  sedan	  de	  första	  århundradena	  av	  vår	  tideräkning.	  
	  
Patriark	  Louis	  Raphael	  Sako,	  patriark	  för	  den	  kaldeiska	  katolska	  kyrkan	  i	  Bagdad,	  
vädjade	  den	  17	  juli	  till	  världen	  i	  ett	  uttalande	  där	  han	  beskrev	  den	  omöjliga	  situation	  
som	  nu	  gällde	  för	  de	  kristna	  i	  Mosul.	  Patriark	  Sako	  skrev:	  ”Nu	  finns	  bokstaven	  N	  på	  
arabiska	  (Nazara	  betyder	  kristen)	  på	  utsidan	  av	  kristna	  hem	  och	  bokstaven	  R	  på	  
shiamuslimska	  hem	  (Rwafidh	  betyder	  förnekare).”	  
	  
Denna	  utveckling	  är	  allvarlig.	  Patriark	  Sako	  understryker	  att	  utvecklingen	  i	  Mosul	  inte	  
stämmer	  med	  ”islamsk	  reglering	  såsom	  den	  uttrycks	  i	  Koranen”.	  Han	  hänvisar	  också	  till	  
den	  långa	  historien	  av	  positiv	  samlevnad	  mellan	  kristna	  och	  muslimer	  i	  Irak	  och	  
Mellanöstern	  i	  stort.	  
	  
Med	  hänvisning	  till	  patriark	  Sakos	  ord	  vill	  jag	  förena	  mig	  med	  andra	  och	  betona	  hur	  
oroande	  –	  och	  tragisk	  –	  denna	  utveckling	  är.	  I	  sitt	  just	  hållna	  möte	  i	  Geneve	  uttalade	  
Kyrkornas	  världsråds	  centralkommitté	  	  sin	  ”djupa	  oro”	  över	  den	  ”tragiska	  utvecklingen	  i	  
Irak”.	  	  
	  
I	  denna	  krisens	  stund	  vill	  jag	  särskilt	  understryka	  att	  Kyrkornas	  världsråd	  ”bejakar	  
kyrkorna	  i	  Irak	  och	  regionen	  när	  de	  vill	  delta	  i	  konstruktiva	  dialoger	  med	  andra	  religiösa	  
och	  etniska	  gemenskaper	  så	  att	  samhällenas	  arv	  av	  pluralistisk	  samlevnad	  kan	  försvaras	  
och	  säkras.	  Kyrkornas	  världsråd	  försäkrar	  kyrkorna	  sitt	  breda	  ekumeniska	  stöd	  i	  denna	  
process.”	  
	  
Kyrkornas	  världsråd	  ”kräver	  att	  Iraks	  myndigheter,	  med	  uppmuntran	  av	  internationellt	  
icke-‐militärt	  stöd,	  initierar	  en	  inklusiv	  politisk	  process	  för	  att	  stärka	  grundläggande	  
mänskliga	  rättigheter,	  särskilt	  religionsfrihet,	  och	  att	  omedelbart	  etablera	  rättsäkerhet	  
och	  lika	  rättigheter	  för	  alla	  medborgare.”	  



	  
Jag	  ber	  alla	  att	  förena	  sig	  med	  mig	  i	  bön	  för	  Iraks	  folk,	  särskilt	  för	  minoritetsgrupper,	  
både	  kristna	  och	  muslimer,	  som	  har	  blivit	  tvingade	  att	  lämna	  sina	  hem.	  
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