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FN:s råd för mänskliga 
rättigheter, 4-8 mars 
Christina och Kamal åkte till Genève för att delta i ett Event 
organiserat av RLP:s (Religious Liberty Partnership) arbetsgrupp för 
att avskaffa islamiska apostasi och hädelselagar. Syfte med 
evenemanget var att skydda religionsfriheten i Malaysia genom att;
 - uppmärksamma brott mot religionsfriheten
 - ge rekommendationer för att religionsfriheten, som var en viktig 
pelare när Malaysias federation bildades,  kan bevaras.
Två jurister från Malaysia, Eugen Yapp och Gayle Joking, 
medverkade och gjorde ett utmärkt jobb genom att lyfta upp viktiga 
religionsfrihetsfrågor tillsammans med Ahmed Shaheed, FN:s 
särskilde rapportör för religionsfrihet.
Under besöket i FN:s råd för mänskliga rättigheter hade vi också 
möjlighet att delta i sju andra evenemang och ta upp problemet med 
islamiska apostasi- och hädelselagar, som står i motsats till 
religionsfrihet. Vi delade ut över 500 folders, som visar var dessa 
lagar tillämpas och omkring 150 häften om människor som fallit 
offer för dessa lagar. 
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Första året i Sverige 

Ett år har gått sen vi flyttade till 
Sverige. Omställningen har gått 
bra. De första månaderna var 
ganska hektiska men lagom till jul 
hade vi fått huset i ordning och 
firade juldagen hemma hos oss 
tillsammans med Christinas familj.  
Våra döttrar var hemma några 
veckor, vilket var väldigt trevligt. 

Tvillingarnas födelsedag 

Selma och Laila fyllde 30 år  i 
januari. Drygt 60 personer kom till 
födelsedags - brunchen i 
Folkungakyrkan, Stockholm. Det 
var trevligt att hjälpa till att servera 
& laga mat till festen och träffa 
deras vänner. 

Hulda, Selma, Laila 

Hulda har avslutat 6 månader i 
Kairo som juridisk rådgivare åt  
StAR’s, Saint Andrews flyktingtjänst. 
Nu är hon tillbaka i Sverige och 
arbetar som resurspedagog på 
högstadiet i Gnosjö och hjälper Set 
My People Free. I augusti deltog 
hon i Ignite, en evangelisations 
satsning i Rinkeby/Husby 
Stockholm.  
Selma är klar med sin AT-
tjänstgöring. I slutet av mars 
hjälpte vi henne flytta från 
Eskilstuna tillbaka till Stockholm. 
Hon arbetar nu som leg.läkare på 
Rinkeby vårdcentral, en förort i 
Stockholm. 
Laila har ett nytt jobb hos Alfa 
Laval som Global Training Manger. 
På våren tog jobbet henne till 
Filippinerna, Hongkong och 
Singapore. 

FAHMI’S NYHETER 
 JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME,  I GÅR, I DAG och  I EVIGHET   |  Hebr. 13:8

ILM, Sydafrika, 22-27 februari 
Kamals första resa utomlands i år gick till Sydafrika och ILM. Cirka 
600 OM-ledare samlades i Johannesburg; ett bra tillfälle att träffa 
gamla kollegor och bli uppdaterad om OM:s arbete i olika delar 
av världen. Han kunde informera om Set My People Free:s arbete 
och skicka med informationsmaterial över hela världen för att 
skapa medvetenhet och inspirera till  förbön för konvertiters frihet. 
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Religious Liberty Partnership (RLP), 
Washington DC. 
Det är viktigt att samarbeta med andra organisationer i 
religionsfrihetsfrågor. I april träffades ett hundratal erfarna 
ledare från 6o organisationer  i Washington DC till RLP:s årliga 
kongress. Ett utmärkt tillfälle att stärka vårt partnerskap med 
andra kristna människorättsgrupper. Bland talarna fanns Sam 
Brownback, USA:s nyutnämnde internationelle ambassadör för 
religionsfrihet samt flera senatorer och kongressledamöter. Vi 
kunde introducera SMPF:s arbete både till Mr Brownback och 
ledamöter vi träffade på Capital Hill.  

ALMEDALEN, 1-5 juli,Gotland 
I år firade Almedalsveckan 50-årsjubileum.  Över 45 000 
besökare, 1929 arrangörer och 4311 olika evenemang under 
veckan.   För Set My People Free 
var det tredje året i rad. Vårt 
utställningstält har en ganska 
central plats och nästan alla som 
kommer till Almedalen passerar 
oss.  Nytt för i år var att vi kunde 
presentera vår sak på en öppen 
talarplats - söndag till och med 
onsdag mellan 11:00 - 12:00. 
Den största publiken kom första 
dagen när Mona Walter, en 
konvertit och människorätts 
aktivist från Somalia, talade.   

Vi har aldrig varit så 
många volontärer som i år, 
ca 10 personer. Två kom 
för ett par dagar. Det 
underlättade både 
logistiken och påverkans 
arbetet.  Vi kunde samtala 
med fler  förbipasserande 
personer - i genomsnitt 
minst 20 per volontär och 
dag. För första gången 
hade vi live-streaming i 
Face Book. Vår utställning 
var öppen dagligen 

mellan 9:00 till 17:00 från den 1-5 juli.  Läs rapporten… 

�2

Församlingsbesök i Sverige
Under året besökte vi i ett antal 
kyrkor; Borås, Jönköping, Vintrosa, 
Hillerstorp, Husby och Gnosjö och 
informerade om Set My People Free. 
Det var också en utmärkt möjlighet 
att uttrycka vårt tack till 
församlingar som troget har stått 
bakom oss genom åren.

Konferenser i Sverige
EFK:s kongress hölls i Mariestad 
den 10-11 maj. Då valdes två nya 
missionsdirektörer, Linalie Newman 
och Ingemar Forss. Fyra missionärer 
som gått i pension, däribland 
Christina, avtackades med blommor. 
Det var uppmuntrande att träffa 
gamla bekanta och få berätta lite om 
arbetet med Set My People Free.

Torpkonferensen 18-24 juni 
Midsommarhelgen 1887 hölls den 
första Torpkonferensen. Den är 
fortfarande en av de största kristna 
missionskonferenserna med upp till 
15 000 besökare. Vi medverkade i 
ett seminarium och hade en monter 
för Set My People, där vi träffade 
och pratade med många besökare.

Missionärskonferens 25-28 juli
Det var uppmuntrande att träffa och 
vara tillsammans med EFK:s nya 
ledare och kollegor. De är mycket 
positiva till SMPF:s arbetet med 
religionsfrihet och konvertiters 
rättigheter. 

Kamal gick officiellt i pension i 
augusti, men som pensionär kommer 
han att fortsätta att leda Set My 
People Free tills SMPF:s styrelse 
hittar en efterträdare.

http://freedom2worship.org
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Rabiata konferensen, Holland,  4 - 7 augusti 

Konferensen arrangerades av en organisation som har arbetat bland 
muslimska flyktingar och invandrare i Holland i över 40 år.  
Vi var inbjudna av Haithm (längst till vä. på bilden), en konvertit från 
Jemen som Kamal träffade i Jemens huvudstad Sanna, 2008. Haithm 

hade då just kommit ut ur 
fängelset. På grund av sin tro 
på Kristus hade han 
tillbringat 6 månader i ett 
jemenitiskt fängelse.  - Mitt 
sammanträffande med 
Haithm var en bidragande 
orsak till att starta Set My 
People Free.  

Cirka 220 deltog i konferensen 
inklusive 80 barn. Kamal höll två bibelstudier och ledde en 

diskussionsgrupp. Temat för konferensen var Andlig tillväxt.                                                                               
Vi blev berörda och inspirerade av att sitta och lyssna på deltagarna, som berättade om hur de kom till 
tro och vandringen med Kristus genom utmaningar och lidanden; hur Gud uppehöll dem och hur Kristi 
närvaro lyfte dem under svåra tider. Deras vittnesbörd visade på Guds trofasthet.  

20 oktober,  SET MY PEOPLE FREE 2018     
Planeringen för 

evenemanget “SET MY 
PEOPLE FREE 2018” i 
Kulturhuset, Stockholm 

är i full gång. 
Inbjudningar ska skickas 
ut, utställning tas fram 

m.m. 
Vi förväntar oss ca 300 
personer; diplomater, 

politiker, 
riksdagsledamöter, 

journalister, 

församlingsmedlemmar och 
människorätts aktivister. 

Problemet med apostasi och 
hädelselagar ska belysas 

både ideologiskt och 
erfarenhetsmässigt genom 

föredrag, personliga 
berättelser och utställning.

Om du är intresserad, 
vänligen ta kontakt med oss, 

så skickar vi en inbjudan.
Medverkande se inbjudan 

eller gå till...

�3

BED FÖR:


Uppföljning och kontakt med 
människor vi träffat under sommaren


Kamals resa till Argentina 


Förberedelserna inför 20 oktober “SET MY PEOPLE FREE 

EN TITT IN I KALENDERN:


    September 10-21	 

OSCE Yearly conference, WARSAW 

                                 October 10 -15      


Latin American Summit on Refugees and 
Persecuted Christians, Buenos Aires, Argentina


   October 20

SET MY PEOPLE FREE 2018 Event, Stockholm 


Detta brev skickas ut av : Kamal & Christina Fahmi  
email: kamalchristina.f@gmail.com 

Vi uppskattar era förböner för oss 
och arbetet när vi går in i en ny 
fas i livet. Tack!!   Kamal & Christina

Kulturhuset  
Galleri Celsing, Vån.4 

Sergels Torg 
 Stockholm  

20 oktober 2018 
13:00 - 15:30 

SET MY 
PEOPLE 

FREE 
2018 

Presentation av och tankar 
kring  Islams avfällingslag i 

ljuset av FNs deklaration om  
mänskliga rättigheter 
paragrafer 18 och 19

Tomas Samuel        
Ex-Imam/Salafist och 
Kristen Apologet

Lars Adaktusson 
EU Parliamentarier   
och Journalist

Annahita Parsan  
Ex-Muslim, Präst i 
Hammarbykyrkan och 
Författare

Shino & Shania Gabo 

Ex-Muslimer och 
Somaliska Kristna 
Ledare

PERSONLIG INBJUDAN: Var vänlig registrera namn, telefon och e-post på smpf.event@gmail.com

http://www.freedom2worship.org/events
http://freedom2worship.org
mailto:kamalchristina.f@gmail.com
mailto:kamalchristina.f@gmail.com

