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Neli India kristlast vahistati valesüüdistusega usku pööramises 
21.08.2014 Barnabas Fund  

 
Neli India kristlasest naist arreteeriti Karnatakas peale seda, kui nad olid külastanud 
üht sekulaarset perekonda. Naistele esitati valesüüdistus pere usku pöördumise 
sundimises. 
 

India Kristlaste Maailmanõukogu president Sajan George’i sõnul on sellised 
vahistamised tõsine probleem, sest need ei taba ainult süütuid inimesi, vaid rebivad 
katki ka ühiskonna struktuuri. Hindu rahvuslased tahavad kristlaste aadressil levitada 
kahtlustäratavaid noote. 
 
Kuigi kristlikud tegevused ei ole ametlikult Karnatakas keelatud, kehtivad viies teises 
osariigis nö usku pööramist keelavad seadused. Mais võimule tulnud hindu rahvuslik 
Bharatiya Janata Partei lubas kehtestada misjonäride tegevust piiravad siseriiklikud 
õigusaktid. 
 
http://barnabasfund.org/UK/News/News-analysis/Indian-Christian-women-arrested-following-false-
accusations-of-forced-conversions.html 

 

 
Raport: Põhja-Iraagis sureb viis pagulast päevas 
22.08.2014 Assyrian International News Agency 
 

Hammurabi Inimõiguste organisatsioon andis 21. augustil välja raporti olukorrast 
Põhja-Iraagis. 
 
Raporti järgi sureb Erbili linnas viis pagulast päevas. Ei ole piisavalt toitu ega 
peavarju. Abiorganisatsioonide töö on aeglane ja ebaefektiivne. Paljud pered 
magavad kõnniteedel ja parkides. Pagulased on mures sõjaliste rünnakute pärast 
islamiäärmuslaste organisatsiooni ISIS-e vastu ja kardavad oma vara pärast. 
 
Valdav enamus pagulasi avaldab religioossetele ja poliitilistele liidritele survet, et nad 
leiaksid võimaluse kiireks massiliseks riigist väljarändeks.  
 
Asüüli paluvate Assüüria kristlaste perekondade arv kasvab. Sajad pered on praegu 
Türgis ja ootavad ÜRO büroode ees Ankaras, et end registreerida ja esitada avaldus 
emigreerumiseks. 
 
http://www.aina.org/news/20140822163355.htm 
 
 
 
 



2 

 

 

Juudi kool Taanis sattus antisemiitliku rünnaku alla 
23.08.2014 Ynet News 
 

Kopenhaagenis asuva juudi kooli aknad löödi puruks ja seintele soditi antisemiitliku 
sõnumiga grafiti.  
 
Koolidirektor Jan Hanseni sõnul pole teada, kes on selle teo toimepanijad. „Osad 
vanemad ei tahtnud intsidendi tõttu oma lapsi kooli saata ja oli lapsi, kes olid koolis 
veidi hirmul ning me pidime nad koju saatma,“ lisas Hansen.   
 
Antisemiitlike kuritegude arvu tõus Taanis ajendas kohalikke poliitikuid eelmisel 
nädalal Kopenhaageni kesklinnas korraldama „Kipa Marssi“, et toetada juudi rahva 
õigust oma religiooni avalikult praktiseerida. 
 
Euroopas kasvab mure antisemiitlike rünnakute rohkenemise pärast. 
Palestiinameelsed ründavad Gazas toimuva konflikti tõttu kohalikke juudi kogukondi. 
 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4562302,00.html 
 

 

Patriarh Kirill pöördus taas ÜRO, Euroopa Nõukogu ja OSCE poole 
palvega aidata lõpetada sõda Ukrainas 
25.08.2014 Interfax 
 

Patriarh Kirill ootab vastust rahvusvahelistelt organisatsioonidelt oma varasemale 
pöördumisele seoses jätkuva vägivallaga Ukrainas. 
 
„Kui palju kirikuid peab hävitatama ja kui palju inimesi surema? Ma ootan vastust 
ÜRO-lt, Euroopa Nõukogult ja OSCE-lt, kelle kõrgete ametnike poole olen ma 
pöördunud üleskutsega lõpetada verevalamine Ukrainas, kus tapetakse 
õigeusklikke,“ sõnas patriarh 24. augustil pärast Nikolo-Peshnoshsky kloostris peetud 
liturgiat. 
 
Patriarh palus oma eelmises pöördumises nimetatud rahvusvaheliste 
organisatsioonide poole kaitsta Ukraina Õigeusu Kiriku kogudusi ja vaimulikke 
tagakiusamise eest. Ta märkis ära paari vaimuliku surmajuhtumi, vaimulike vastu 
suunatud vägivalla ja katsed neid hirmutada ning kirikutele ja kloostritele tehtud 
ulatusliku füüsilise kahju. 
 
Patriarh Kirill lubas koostöös Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirikuga teha 
kõikvõimaliku verevalamise lõpetamiseks. 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11487 

 

 

 
 
 



3 

 

Berliinis toimus ülemaailmne oikumeeniline kongress kristlikust misjonist 
29.08.2014 Kirik & Teoloogia / World Council of Churches 
 

Enam kui 250 misjonitöötajat ja kirikujuhti üle maailma kogunes 27.-28. augustil 
Berliini, kus leidis aset kongress „Misjon – respekt“. 
 
Kongressil uuriti, kuidas misjoneerida ja evangeliseerida vastutustundlikult, näidates 
üles austust teiste uskude ja kultuuride vastu ning keskenduti  2011. aastal 
vastuvõetud dokumendile „Kristlik tunnistus paljureligioosses maailmas – soovitused 
misjonitegevuseks“.  Dokumendi koostajaks on ühiselt Kirikute Maailmanõukogu, 
Rooma-Katoliku Kiriku Paavstlik Religioonidevahelise Dialoogi Nõukogu ning 
Ülemaailmne Evangeelne Allianss. 
 
Kongressi avamisel ütles õp Christoph Anders, Evangeelsete Kirikute ja 
Misjoniühenduste Assotsiatsiooni direktor: „Dokumendi „Kristlik tunnistus 
paljureligioosses maailmas“ eesmärgiks on julgustada kirikuid, koguduste 
nõukogusid ja misjoniorganisatsioone oma praeguse praktika üle järgi mõtlema ning 
kasutama dokumendis tehtud soovitusi, selleks et koostada seal, kus sobilik, 
omaenda juhised tunnistamiseks ja misjoniks nii nende hulgas, kes on erinevat usku 
kui nende hulgas, kes ei ole mingi konkreetse religiooni tunnistajaks“. 
 
„Misjon - respekt“ kongressi finantseerijais oli Saksa Kirikute Nõukogu.  
 
http://kjt.ee/2014/08/ulemaailmne-oikumeeniline-kongress-kristlikust-misjonist-paljureligioosses-
maailmas/ 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/201cwe-have-to-build-new-bridges201d  

 
 

Luterlik Maailmaliit ja Islami Abi Maailmas allkirjastasid vastastikuse 
mõistmise memorandumi 
29.08.2014 Kirik & Teoloogia  
 

Luterlik Maailmaliit (LML) ja Islami Abi Maailmas (Islamic Relief Worldwide, IAM) 
allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi tegemaks koostööd 
humanitaarabi vallas. Memorandumi allkirjastamine on esimene ametlik ühistegevus 
ülemaailmse kristliku ja ülemaailmse islamistliku humanitaarabi organisatsiooni 
vahel. 
 

LML ja IAM jagavad koostöös paljusid ühiseid väärtusi nagu väärikus, õiglus, 
kaastunne ja pühendumus. LML-i esindaja Eberhard Hitzleri jaoks on oluline ka 
organisatsioonide ühine nägemus, kuidas abi anda ja toetada haavatavaid 
kogukondi, keda on mõjutanud katastroofid. 
 
Kaks organisatsiooni on juba Dadaabi põgenikelaagris Keenias läbi viinud 
hindamise, kuidas kõige paremini ühiselt abistada puudega isikuid, kes jäävad 
pagulasolukorras tihti tähelepanuta. 
 
http://kjt.ee/2014/08/luterlik-maailmaliit-ja-islamic-relief-allkirjastasid-vastastikuse-moistmise-
memorandumi/ 
 


