
HIGHLIGHTS

Två riksdagsledamöter skriver 
motioner gällande religionsfrihet - 
inklusive rätten att byta religion eller 
tro. 

Sudan Avskaffar deras Apostasilagar
9 July 2020, Sudans övergångsregering röstade igenom en 
lag som avskaffar apostasi-lagen (anti-
konverteringslagen) i Sudan. 
Detta var ett historiskt 
beslut då lagen 
utdömde dödsstraffet 
för den som lämnade 
Islam har funnits 
i brottsbalken 
i över 30 år. 
Flera Sudaneser 
uttryckte 
tacksamhet för 
avskaffandet då 
det ansågs vara ett 
bönessvar. 

Motionerna:
Magnus Jacobsson (KD): “Stoppa hädelselagar och 
dödsstraff för konvertiter”
Patrik Lundqvist (S): “Religionsfrihet är en mänsklig rättighet”
Läs en sammanfattning av motionerna här

AKTIONER

Tillsammans 
med Legalise 
Apostasy UK, har 
Set My People 
Free skickat ut en 
namninsamling 
till alla Sveriges 
riksdagsledamöter, 
till stöd för 
muslimers rätt att 
byta eller lämna sin 
tro.
Den 22 augusti var 
World Apostasy Day 
och Internationella 
dagen till minne 
av offren för 
våldshandlingar 
baserade på religion 
och tro.

augusti 
2020

oktober
2020

#WorldDayAgainst 
DeathPenalty Set 
My People Free höll 
två manifestationer 
en i Stockholm 
och en i Jönköping 
för att belysa att 
över 10 länder har 
dödsstraff, inte 
för ett staff, men 
för den basala 
rättigheten att byta 
eller lämna en tro. 
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https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-hadelselagar-och-dodsstraff-for-konvertiter_H802444
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-hadelselagar-och-dodsstraff-for-konvertiter_H802444
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/religionsfrihet-ar-en-mansklig-rattighet_H8022513
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-hadelselagar-och-dodsstraff-for-konvertiter_H802444


VI MINNS Vi vill minnas några av offren för apostasi- och hädelselagar.

Polis arresterade ett kristet 
ex-Muslimskt par i Somaliland 
och anklagade dem för att 
ha lämnat Islam och för att ha 
delat deras nya tro.
Tack vare internationella 
påtryckningar blev paret 
frisläppt och kunde fly till ett 

säkert land.  MIDDLE EAST CONCERN

|JULI 26. Det är fyra år sedan Prästen Jacques Hamel mördades i Frankrike. |SEPTEMBER. Domstolsprocessen 
mot  terroristerna som sköt åtta av Charlie Hebdos journalister. |OCT. Islamister sköt till döds Schweiziska 
missionären Beatrice Stockli för att ha “förklarat krig mot Islam” genom att dela sin tro. |OCT 5. Minnesdagen av 
mordet på Annalena Tonnelli i Somaliland där hon hjälpte TBC patienter. |OCT 16. En Islamist halshögg läraren 
Samuel Paty i år för att ha undervisat om yttrandefrihet. |OCT 29. Vince Loques, Nadine Devillers, Simone Barreto 
Silva - en Islamist knivhögg dem till döds i Notre-Dame de l’Assomption Basilica, Nice Frankrike. |NOV 2. Är 
födelsedagen av Pastor Raymond Koh  som blev bortförd av den Malysiska Polisstyrkan 2017. Shia ledaren Amri 
Chet blev också bortförd samma år för att ha delat sin tro med muslimer.  Det var också samma dag en islamist 
sköt filmregissören Theo Van Gogh till döds. 

Iran har klagat under FN:s råd för de mänskliga rättigheter 
om de sanktioner som finns mot landet, samtidigt har 
regimen råd att förfölja religiösa minoriteter i deras 
land. Organisationen “Article 18” rapporterade att när 
COVID-19 restriktionerna lyftes så fortsatt regimen med 
att förfölja kristna konvertiter. Förföljelsen steg detta år i 
jämförelse med tidigare år. Soheil Arabi - en ateist och 
exmuslim- blev inte frisläppt för att motverka spridningen 

av COVID-19.

Medan Iran visar upp deras kyrkor 

och synagoger i deras land, har en 

grupp av kristna inte möjlighet att 

träffas i kyrkobyggnaderna - kristna 

som har lämnat Islam. Detta tvingar 

kristna från en muslimsk bakgrund 

att träffas i deras hem. Dessa 

grupper har Iran kallat illegala. 

Regimen I Iran har också stängt 

kyrkor som tillåtit konvertiter att 

vara med.  

FAQ: Kristna från en Muslimsk bakgrund 

i Iran. 
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#SOMALILAND

#IRAN

https://www.meconcern.org/2020/11/13/somaliland-christian-couple-released-and-deported/


AKTIONER

Över 16 
organisationer skrev 
på ett brev  som 
delades ut till alla FN:s 
delegationer för av 
avskaffa dessa lagar. 

Manifestation till 
minne av Samuel 
Paty och andra offer 
för apostasi- och 
hädelselagar. 

OSSE Supplementary 
Human Dimension 
Meeting. Läs mer här.

18 november
Bönedag för Kristna 
från en muslimsk 
bakgrund.

19 november IRF 
Ministerial event 
Side-event om 
Pakistans kristna 
hädelselags offer.
 

10 december 
Internationella 
dagen för mänskliga 
rättigheter/ 
Utställning 
Manifestation 
på Sergels Torg, 
Stockholm. Läs mer + 
bilder

november 
2020

december 
2020

#NIGERIA
Under COVID-19 så arresterade 
polisen i norra Nigeria tre 
individer för hädelse, inklusive ett 
barn. Shari’a domstolen dömde 
barnet till 10-års fängelse för 
hädelse och dömde ena mannen 
till döden för en sång som ansågs 
vara hädisk.
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Läs mer

freedom2worship.org Engagera erStöd Oss

#INDONESIEN
Polisen arresterade 70-åriga 
Apollinaris Darmawan för 
hädelse. Åklagaren yrkar på 6 år 
i  fängelse som påföljd, en säker 

dödsdom då förhållandena i fängelserna är dåliga. 
Apollinaris är exmuslim och Katolik och har skrivit flera 
böcker.  Läs mer hur du kan hjälpa här

https://smpftwm-media.medium.com/world-day-against-the-death-penalty-f31f859fd6bf
https://smpftwm-media.medium.com/world-day-against-the-death-penalty-f31f859fd6bf
https://irfmin.21wfreedom.center/event/pakistans-christian-blasphemy-victims/
https://irfmin.21wfreedom.center/event/pakistans-christian-blasphemy-victims/
https://irfmin.21wfreedom.center/event/pakistans-christian-blasphemy-victims/
https://medium.com/set-my-people-free/human-rights-day-2020-exhibition-at-sergels-torg-d5c27c49f4a1
https://medium.com/set-my-people-free/human-rights-day-2020-exhibition-at-sergels-torg-d5c27c49f4a1
https://www.unicef.org/nigeria/press-releases/unicef-statement-sentencing-13-year-old-child-10-years-imprisonment-menial-labour
https://www.bbc.com/pidgin/tori-53728042
http://freedom2worship.org 
https://www.ucanews.com/news/police-arrest-elderly-indonesian-catholic-for-blasphemy/89136#
https://medium.com/set-my-people-free-se/aktion-h%C3%A4delsefall-indonesien-apollinaris-darmawan-edbc4de8d028

