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De voornaamste genderspecifieke ‘knelpunten’1 die 
christenen in 2020 ervaren vanwege hun geloof

 − Mannen: lichamelijk geweld, economische intimidatie, en 
opsluiting door regering

 − Vrouwen: seksueel geweld, gedwongen huwelijk, en 
lichamelijk geweld

De top drie knelpunten voor elk geslacht laat zien dat 
mannen en vrouwen aangevallen worden volgens de sociaal-
culturele rollen die zij publiekelijk en privé verwacht worden 
te vervullen. De status en rollen van mannen en vrouwen 
in de samenleving bepalen welke factoren druk kunnen 
uitoefenen op christenen om hun geloof te verloochenen of 
om hen te straffen omdat zij een afwijkend geloof hebben 
gekozen.

Geweld is gangbaar en genderspecifiek

Het voornaamste knelpunt voor christelijke mannen is 
lichamelijk geweld (genoemd door 82% van de landen), voor 
vrouwen is dit seksueel geweld (84% van de landen), waarbij 
meer verschillende soorten van geweld tegen vrouwen 
worden genoemd en waarbij ook de mate hoger uitvalt. 
Dwang door geweld is de basis van alle andere vormen van 
religieuze vervolging; alle andere dreigementen worden 
onderbouwd door de dreiging van lichamelijk geweld.

Seksueel geweld wordt in elke regio tegen 
christelijke vrouwen gebruikt 

In landen die vijandig zijn ten opzichte van het christendom 
in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (hierna 
MONA) en sub-Sahara Afrika, is seksueel geweld vaak een 
‘gelegenheidsmisdaad’ die misbruik maakt van de algemene 
marginalisatie van de gemeenschap. In Azië worden 
christelijke vrouwen als ‘bruiden’ verhandeld naar China 
vanwege de bestaande sociaaleconomische kwetsbaarheid 
van gemeenschappen; op het Arabisch Schiereiland worden 
christelijke dienstmeisjes uitgebuit in huishoudens; in 
sub-Sahara Afrika worden vrouwen in christelijke dorpen 
regelmatig door plunderende milities aangevallen of ontvoerd 
voor een leven in seksuele slavernij.

Seksueel geweld laat vervolgde christelijke 
vrouwen en meisjes in een levenslang isolement 
achter 

In de landen waar het leven voor christenen het moeilijkst is, 
ervaren vrouwen en meisjes vervolging – in de uiterste vorm 
– als een soort onzichtbare ‘levende dood’ (verkrachting, 
gedwongen huwelijk, huisarrest). In deze gevalleen wordt 
seksueel geweld gebruikt als vorm van controle en als straf.

1 Genderspecifieke knelpunten van religieuze vervolging omvatten zowel druk als geweld, die in standaard Ranglijst christenvervolging methodologie en literatuur 
apart worden geanalyseerd.

Inlijving in milities of het leger dwingt 
jonge christelijke mannen en jongens met 
gewetensbezwaren in te gaan tegen hun christelijke 
waarden

In 66 procent van de landen zorgen gedwongen inlijving 
in extreme milities en zeer beperkende militaire praktijken 
ervoor dat jonge mannen ervaringen opdoen die sterk 
ingaan tegen hun christelijke geloof en waarden. Dit zorgt 
voor schuldgevoel, verstoort hun relaties en vermindert 
het vermogen van de kerk om leiding te nemen in het 
vredesproces. In Latijns-Amerika dwingen kartels jonge 
mannen zich aan te sluiten; in sub-Sahara Afrika worden 
jonge mannen ingelijfd in jihadistische militiegroepen. 

Genderspecifieke religieuze vervolging omvat 
een spectrum, van langzaam oplopende druk tot 
vernietigend geweld

‘Lichamelijk geweld’ voor mannen en ‘gedwongen huwelijk’ 
voor vrouwen blijven constant hoog in alle drie de Ranglijst 
Christenvervolging-categorieën van vervolging (‘zwaar’, ‘zeer 
zwaar’, ‘extreem’). In de lagere categorie verschilt het gebruik 
van economische druk naar de middelen om inkomen te 
vergaren. In de landen in de categorie ‘extreem’ leidt grof 
geweld tot de dood voor mannen, en in 100% van de landen 
in het onderzoek tot seksueel geweld voor vrouwen en 
meisjes.

Het bewustzijn en de reactie van de kerk kan de 
jeugd bewaren voor de toekomst

Kerkgemeenschappen kunnen misschien niet elke vorm van 
onderdrukking tegenhouden die gericht is op het beperken 
van hun religieuze vrijheid, maar zij kunnen wel opletten 
welke strategieën tegen hen gebruikt worden – om zo veel 
mogelijk schade te veroorzaken – die gebaseerd zijn op 
voorspelbare reacties op geweld in de samenleving. Met 
deze kennis kunnen christelijke leiders stappen ondernemen 
om hun jeugd te beschermen, vooral tegen de knelpunten 
die de jeugd voorgoed willen vervreemden van hun 
gemeenschap.

Belangrijkste bevindingen
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De studie van genderspecifieke religieuze vervolging richt 
zich op de overlap tussen iemands kwetsbaarheden in 
een bepaalde samenleving vanwege zijn of haar geslacht, 
en iemands kwetsbaarheden als lid van een religieuze 
minderheid. Dit rapport bestudeert wereldwijde patronen voor 
christelijke mannen en vrouwen in de vijftig landen op de 
Ranglijst Christenvervolging 2020, en bevestigt dat vervolging 
genderspecifiek is. Zelfs wanneer de situatie moeilijk is voor 
alle leden van een bepaalde christelijke gemeenschap, is de 
situatie van vrouwen vaak erger vanwege hun aanvullende 
genderspecifieke kwetsbaarheden.

De mensheid heeft al lang de gewoonte scheidingslijnen 
te creëren aan de hand van filosofische of hiërarchische 
kenmerken. Ondanks de vele successen van degenen die 
vechten om de rechten van alle mensen te beschermen, is 
er al te vaak sprake geweest van een opeenstapeling van 
deze schendingen van de mensenrechten. Dit leidt tot een 
exponentiële groei van onderdrukking van individuele vrijheden.

De onderzoeksafdeling van Open Doors International 
onderzoekt religieuze vervolging van christenen wereldwijd, 
wat resulteert in de Ranglijst Christenvervolging met vijftig 
landen waar christenen het zwaarst vervolgd worden op hun 
geloof dat jaar. Mannen en vrouwen ervaren verschillende 
vormen van vijandigheid die gebruikt worden om hen te 
straffen voor hun keuze voor de christelijke religie of om hen 
hun keuze te doen herzien.

Voor het derde jaar op rij wordt het Gender Rapport 
uitgebracht. Het rapport bouwt verder op de bevindingen 
uit 2018 en 2019, die fundamenteel zijn voor het begrijpen 
van de genderspecifieke ervaringen in religieuze vervolging. 
Uitsplitsing van de onderzoeksgegevens op geslacht 
toont ook in 2020 aan dat mannen en vrouwen in vrijwel 
alle onderzochte landen op verschillende manieren en in 
verschillende mate vervolgd worden.

Deze verschillende ervaringen van vervolging tussen mannen 
en vrouwen is direct gerelateerd aan de genderspecifieke 
verwachtingen en/of ongelijkheid die gebruikelijk zijn in een 
bepaald land. De Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van 

2 Elimination of all forms of religious intolerance. United Nations General Assembly, 7 augustus 2013, blz.10-11, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ 
Religion/A.68.290.pdf> [Bekeken 31 januari 2020]. 

3 ibid. blz.5

Godsdienst of Geloof schreef in zijn rapport van augustus 
2013: “Discriminatie op basis van stereotypische rollen van 
mannen en vrouwen is een van de meest wijdverspreide 
schendingen van de mensenrechten wereldwijd. Het kan 
wrede vormen aannemen en ontneemt veel vrouwen 
en meisjes hun recht op leven, vrijheid en respect 
voor de menselijke waardigheid”2 Bovendien “bestaan 
genderstereotypen en stereotypische beelden van gelovigen 
vaak naast elkaar, een probleem wat vrouwen uit religieuze 
minderheden buiten proportie treft”3.

Bij het vastleggen van incidenten en kwalitatieve 
omschrijvingen van genderspecifieke vervolging lag de 
meeste nadruk in de resultaten van 2020 op geweld: 
lichamelijk geweld gericht op mannen en seksueel 
geweld tegen vrouwen. Onderzoekers bestudeerden de 
verschillende vormen van geweld gericht tegen elk geslacht, 
en keken specifiek naar regionale variatie in seksueel geweld. 
Bovendien worden nieuwe inzichten in genderspecifieke 
ervaringen ontdekt door het Gender Rapport te bekijken door 
de lens van de vervolgingscategorieën ‘zwaar’ tot ‘extreem’. 
Samengenomen hebben deze bevindingen implicaties 
voor de stabiliteit van de kerk en de gemeenschap. De 
uitbuiting van sociaaleconomische kwetsbaarheden heeft 
een buitenproportioneel groter effect op christelijke vrouwen 
dan op christelijke mannen in de uiting van hun geloof. Er 
zijn echter mogelijkheden voor christelijke gemeenschappen 
die het gevoel hebben geen keuze te hebben in hun situatie. 
Dit rapport sluit af met een aantal suggesties hoe mensen 
op geestelijk invloedrijke posities kunnen reageren, en 
aanbevelingen voor beleidsmakers.

1. Inleiding

Genderspecifieke kenmerken van vervolging

In de analyse van genderspecifieke religieuze vervolging 
in 2018 werd religieuze vervolging van christelijke 
mannen wereldwijd omschreven als doelgericht, ernstig 
en zichtbaar. De religieuze vervolging van christelijke 
vrouwen werd daarentegen wereldwijd omschreven als 
veelsoortig, gewelddadig en verborgen.
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Omvang  

Dit rapport wil de aandacht van beïnvloedaars, van individuen 
met passie tot gezaghebbende intergouvernementele 
instanties, richten op het misbruik dat kenmerkend is voor 
de ervaring van mannen en vrouwen die ernstig beperkt 
worden in hun vrijheid om hun christelijke geloof uit te 
oefenen. Het Gender Rapport stelt dat dit genderspecifieke 
misbruik grotendeels het gevolg is van het misbruiken van 
bestaande genderongelijkheid. Het resulterende gebruik van 
genderonrecht als een vorm van religieuze vervolging is zeer 
effectief, omdat genderonrecht als volstrekt normaal wordt 
gezien door de omringende gemeenschap en in sommige 
gevallen is overgenomen door de geloofsgemeenschap zelf. 
Hoewel dit rapport zich richt op de ervaringen van christelijke 
mannen en vrouwen, zijn de onderzoekers ervan overtuigd 
dat deze dynamiek zich niet beperkt tot het christendom.

Methodologie  

De onderzoeksdata is afkomstig uit de vijftig landen die 
voorkomen op de Ranglijst Christenvervolging 2020 en 
is verzameld in de periode van 1 november 2018 tot 31 
oktober 2019. De overige data komt uit 23 andere landen 
die ook voor het opstellen van de ranglijst zijn onderzocht. 
De ranglijstdata omvat kwantitatieve data van incidenten 
die tijdens deze periode plaatsvonden, en een schat aan 
kwalitatieve data. Met behulp van verzamelde data als 
onderdeel van het Ranglijst Christenvervolging 2020-proces, 
hebben onderzoekers per land kwalitatieve data aangeleverd 
die spontaan gemelde kenmerken, tactieken en dynamiek 
aantoonden van religieuze vervolging specifiek voor 
ofwel mannen, of vrouwen. Deze werden gecodeerd en 
geanalyseerd met behulp van een verfijnd raamwerk van 
dertig knelpunten4 om een kwantitatieve analyse per land 
mogelijk te maken. Deze knelpunt-categorieën voorzagen 
in een manier om te bepalen hoe vaak een bepaalde vorm 
van druk geassocieerd wordt met welk geslacht. Dankzij 
de kwalitatieve omschrijvingen toont het ook per tactiek de 
variatie aan per land in hoe deze druk uitgeoefend wordt in 
verschillende contexten. De categorieën en resulterende 
statistieken en grafieken zijn een eerste manier om de 
algemene trends te omschrijven in patronen en dynamiek. 
In 2020 gebruikten onderzoekers een bredere selectie van 
informatie uit de ranglijstgegevens dan in de voorgaande 
jaren. Om een nauwkeurige vergelijking te maken met het 
Gender Rapport uit 2019 is dezelfde methode en brede 
selectie van data retroactief gebruikt voor de Ranglijst 
Christenvervolging 2019; er zijn dus aangevulde aantallen 
voor 2019 gebruikt ter vergelijking in dit rapport. Met de meer 
geavanceerde onderzoeksmethoden zal het in komende 
jaren mogelijk zijn om ons begrip van genderspecifieke 
religieuze vervolging verder te verfijnen.

4 Zie Appendix A voor Definities en Appendix B voor Veranderingen in methodologie van 2020.

Bronnen  

Dit rapport gaat uit van antwoorden op open vragen en 
spontane reacties van experts, zorgverleners, kerkleiders en 
focusgroepen, en ook enkele eerstehands getuigenissen van 
betrokkenen.

Beperkingen 

Kwalitatief onderzoek is van nature beperkt en de open 
feedback van respondenten laat ruimte voor subjectiviteit 
die beperkend is voor de kwaliteit van de antwoorden en 
het gemak van coderen. Bovendien is genderspecifieke 
informatie altijd gelimiteerd door stigma en gevoelens 
van schaamte rond genderspecifiek geweld. Voor velen 
is het onuitspreekbaar moeilijk of gevaarlijk om melding 
te doen van bijvoorbeeld seksueel geweld. Het is vaak 
niet alleen te gevaarlijk voor overlevenden om het te 
melden, maar zulke interviews kunnen gevaarlijk zijn voor 
de geestelijke gezondheid van slachtoffers die mogelijk 
opnieuw getraumatiseerd raken. Dit rapport vertrouwt 
voornamelijk op de eerste hulpverleners in de plaatselijke 
zorggemeenschap om een idee te geven van de omvang van 
de onderzochte fenomenen, en niet op directe getuigenissen 
van overlevenden.

2. Omvang en methodologie
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De top drie knelpunten van genderspecifieke religieuze 
vervolging blijft het onderscheid tonen – wijdverspreid in de 
vijftig landen op de Ranglijst Christenvervolging 2020– tussen 
de sociaal-culturele rollen die van de verschillende geslachten 
verwacht worden, en de bijbehorende afscheiding tussen de 
publieke sfeer en de privésfeer. De rollen en status van mannen 
en vrouwen in de samenleving bepalen regelmatig welke 
factoren invloed hebben op hun levens. Van deze factoren zijn 
zij vaak afhankelijk. Deze afhankelijkheid stelt anderen in staat 
druk uit te oefenen op individuen om hun christelijke geloof te 
verloochenen of om hen te straffen omdat zij het geloof van 
een religieuze minderheid hebben gekozen. 

De knelpunten voor mannen weerspiegelen hun 
verantwoordelijkheden ten opzichte van hun familie 
of gemeenschap, als beschermer en kostwinner. De 
knelpunten die meestal op vrouwen en meisjes gericht zijn, 
weerspiegelen de sterke associatie van seksuele reinheid 
met de eer van hun familie of gemeenschap. In wezen 
identificeren deze specifieke knelpunten de gebieden van 
grootste ‘waarde’ van mannen en vrouwen vanwege de 
typische rol die elk vervult in de gemeenschap.

Een van de risico’s van zulke sterk vastgelegde rollen 
is echter dat bij verlies de rol in een huishouden niet 
gemakkelijk door een ander kan worden ingevuld. Als 
deze rollen binnen een christelijk gezin gezien worden 
als moeilijk vervangbaar, kan iemand worden aangevallen 
op basis van zijn rol, wat het gevoel van eigenwaarde en 
van betekenis voor de gemeenschap aantast. Bovendien 
schept het uitdagingen voor overleving en stabiliteit, 
waarbij aanpassingen binnen het gezin om het verlies te 
compenseren, negatief beschouwd worden. 

Dit benadeelt de groei en kracht van de hele 
geloofsgemeenschap waar het gezin deel van uitmaakt.

a)  Top-5 knelpunten voor christelijke mannen en 
jongens in 2020

Met gegevens uit de vijftig landen op de Ranglijst 
Christenvervolging gebruikten onderzoekers 
incidentrapporten en open vragen, zoals: “Met welke vormen 
van vervolging hebben mannen en jongens met name te 
maken?” om de meest gebruikelijke knelpunten vast te stellen.

In ranglijstjaar 2020 scoorde lichamelijk geweld hoger dan 
economische intimidatie als voornaamste methode van 
typische vervolging van mannen. De aantallen liggen in 
2020 8% hoger in vergelijking met het jaar daarvoor; landen 
melden iets meer lichamelijk geweld tegen christelijke 
mannen.

De volgende meest voorkomende knelpunten voor mannen 
zijn economische intimidatie (via het werk) en opsluiting door 
de overheid, een weerspiegeling van de tradities van de 

3.  Rangorde genderspecifieke knelpunten 
in 2020

Mannen landen top-50

Rang Knelpunt 2020
Aangevuld 

2019

1e Geweld - lichamelijk 82% 74%

= 2e Economische intimidatie 
via baan/eigen zaak

66% 72%

= 2e Opsluiting door overheid 66% 52%

4e Geweld - psychologisch 56% 44%

= 5e Gedwongen inlijving in 
militie of het leger

40% 36%

= 5e Gedwongen te vluchten uit 
stad/land

40% 20%

In San Juan Ozolotepec, Mexico, werd Alonso in elkaar geslagen 
en gevangengenomen. Zijn huis en auto werden vernield door een 
menigte, aangemoedigd door leiders van de gemeenschap.

Mannen met name doelwit buiten het huis en 
formele structuren

Mannen Vrouwen

Economische 
intimidatie via baan/

eigen zaak
66% 26%

Opsluiting door 
overheid

66% 26%

Gedwongen inlijving 
in milities of het leger

40% -

Valse aanklachten 18% 4%
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samenleving waarin het leven van mannen zich voornamelijk 
in de publieke sfeer afspeelt. (De gemelde incidenten 
voor vrouwen zijn voor deze twee knelpunten veel lager.) 
Economische intimidatie wordt nog steeds gemeld door 
ongeveer twee derde van de landen uit de top-50. Mannen 
zijn meestal de kostwinners, dus het wegnemen of beperken 
van het vermogen van een man om zijn gezin te onderhouden 
heeft een nadelig effect op de overlevingskansen van het 
hele christelijke huishouden. Opsluiting door de overheid 
als een kenmerkende methode van vervolging van mannen 
wordt even vaak gemeld als economische intimidatie. De 
onderzoeksdata suggereert echter dat opsluiting waarschijnlijk 
tot minder incidenten leidt dan economische intimidatie. 
Kerkleiders en degenen die preken in het openbaar zijn 
de meest gebruikelijke doelwitten van opsluiting door de 
overheid. Hoewel deze manier minder individuen op directe 
wijze beïnvloedt, heeft het een ontmoedigend effect op de 
hele gemeente als de kerkleider wordt opgesloten.

b)  Top-5 knelpunten voor christelijke vrouwen en 
meisjes in 2020

In alle vijftig landen op de Ranglijst Christenvervolging is 
gevraagd naar vormen van vervolging die gericht zijn tegen 
vrouwen, en met welke vormen van vervolging vrouwen en 
meisjes met name te maken krijgen. De meest gebruikelijke 
knelpunten tegen vrouwen waren seksueel geweld en 
gedwongen huwelijk. Deze combinatie onderbouwt de 
observatie dat seksueel geweld nog steeds de meest 
gebruikelijke manier is om macht en controle over vrouwen 
uit te oefenen, of dit nu binnen of buiten de formele structuur 
van het huwelijk is. Sterk gekoppeld aan het concept van eer 
binnen de samenleving, wordt seksueel geweld opzettelijk 
gebruikt om de christelijke vrouw te onteren, en daarmee 
ook haar familie en gemeenschap. Een gedwongen huwelijk 
houdt de schone schijn van fatsoenlijkheid op, maar als 
het tegen de wens van een christelijke vrouw is, wordt het 
slechts een contract voor seksueel geweld waar zij niet uit 
kan ontsnappen en waarin ook andere vormen van geweld 
en druk worden uitgeoefend. Het tweede doel en effect 
van gedwongen huwelijk is dat het de jonge vrouw ervan 
weerhoudt de christelijke gemeenschap in aantal te laten 
groeien, en deel te zijn van een gezond gezinsleven in de 
religie van haar keuze. Dit wordt in alle regio’s geobserveerd. 
In het kader van etnische vijandigheid of georganiseerde 
misdaad worden vrouwen in sommige landen in Latijns-
Amerika gedwongen te trouwen om het verspreiden van het 
christelijke geloof in de gemeenschap tegen te houden. Dit is 
ook een manier om haar christelijke familie te straffen. 

In vergelijking met de cijfers uit het onderzoek dat ten grondslag 
ligt aan de Ranglijst Christenvervolging 2019 ligt het percentage 
landen dat seksueel geweld meldt als specifiek middel om 
christelijke vrouwen te onderdrukken dit jaar aanmerkelijk hoger5. 
De onderzoeksdata van 2020 laat zien dat het gecombineerde 
knelpunt van seksueel geweld en verkrachting vrouwen uit 84% 
van de landen uit de top-50 trof, waarvan 60% verkrachting 
expliciet noemde als kenmerkend voor de ervaring van een 
christelijke vrouw of meisje met vervolging.

5 Het overwicht van geweld in de bevindingen van de Ranglijst Christenvervolging 2020 weerspiegelt twee factoren: verbeterde rapportage en aanpassingen van de 
categorieën om seksueel geweld te coderen. Eerder werden impliciete meldingen van seksueel geweld en specifieke meldingen van verkrachting als twee aparte 
categorieën gecodeerd. Ze staan nu in een enkele categorie, en tonen duidelijker aan hoe vaak deze tactiek wordt gebruikt. Revaluatie van de data uit 2019 met de 
gecombineerde categorie laat zien dat de werkelijke toename van seksueel geweld 2% is.

6 Deze kleine stijging kan deels verklaard worden door het verwijderen van het knelpunt ‘Geweld – huiselijk’ uit 2019, wat eerder gebruikt werd voor verschillende 
vormen van geweld binnen het huis. Deze staan dit jaar onder ‘Geweld – lichamelijk’.

Een gedwongen huwelijk blijft een van de vaakst gerapporteerde 
manieren om christelijke vrouwen te onderdrukken, maar het 
blijft ook grotendeels onzichtbaar. Waar 84% van de landen uit de 
top-50 gedwongen huwelijk noemen als kenmerkende manier 
om christelijke vrouwen en meisjes te vervolgen, kon maar 40% 
van deze landen verifieerbare incidenten in 2020 traceren. De 
volgende meest gebruikelijke knelpunten zijn lichamelijk geweld 
en gedwongen echtscheiding. Deze volgorde is in lijn met de 
gegevens uit 2019.

Lichamelijk geweld is een nieuwkomer in de top 3 knelpunten 
voor vrouwen; het wordt gemeld in bijna twee derde van 
landen uit de top-50. Een vergelijkbaar aangevulde analyse 
van de onderzoeksgegevens die ten grondslag liggen aan de 
Ranglijst Christenvervolging 2019 toont ook dat lichamelijk 
geweld tegen vrouwen in 62% van de landen uit de top-50 
werd gemeld. De getallen van 2020 bevestigen dit, met een 
kleine toename naar 64%.6

In het onderzoek naar genderspecifiek geweld wordt 
geprobeerd om dit geweld niet te verbergen onder de mantel 
van het huwelijk. Geweld binnen een huwelijk wordt dus niet 
als huiselijk, maar als lichamelijk geweld gelabeld. Verdere 
analyse van het gebruik van seksueel geweld en gedwongen 
huwelijk staan hieronder in “Onderzoek naar geweld tegen 
vrouwen en meisjes”.

Vrouwen landen top-50

Rang Knelpunt 2020
Aangevuld 

2019

= 1e Seksueel geweld 
(gecombineerd)

84% 88%

= 1e Gedwongen huwelijk 84% 76%

= 3e Geweld - lichamelijk 64% 62%

= 3e Gedwongen echtscheiding 64% 60%

5e Opsluiting door familie 
(huisarrest)

60% 62%

Charity nam in 20218 deel aan een traumatraining voor overlevenden 
van seksueel geweld. Zij werd drie jaar door Boko Haram 
gevangengehouden als ‘heiden’ en werd onder dwang uitgehuwelijkt 
aan een strijder. Ze raakte zwanger en kreeg een meisje.
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Als de ervaring van religieuze vervolging gezien wordt door 
een genderlens van knelpunten, is geweld vaak het toppunt 
van druk die wordt uitgeoefend op een gemeenschap als 
vergelding voor wat gezien wordt als ‘afwijkende’ religieuze 
praktijken. Het is een vervolg op meer subtiele tekenen van 
discriminatie (zoals ‘mijden’) met expliciet gewelddadige 
handelingen als een afschrikmiddel voor degenen die 
intimidatie en bedreiging negeren.

a) Gangbaarheid van geweld

In de vijftig landen op de Ranglijst Christenvervolging is 
geweld het voornaamste knelpunt om mannen en vrouwen 
systematisch te vervolgen vanwege hun geloof. Voor mannen 
en jongens wordt lichamelijk geweld (gemeld door 82% van 
de landen) gezien als meest kenmerkend voor hun ervaring; 
voor vrouwen en meisjes is seksueel geweld het meest 
voorkomende risico (gemeld door 84% van de landen).

Deze analyse van genderspecifieke religieuze vervolging 
in 2020 onderscheidt vijf categorieën van geweld: dodelijk 
geweld, lichamelijk geweld, psychologisch geweld, seksueel 
geweld (inclusief meldingen van verkrachting) en verbaal 
geweld. De voorlopige onderzoeken uit 2018 en 2019 maken 
significant meer melding van vormen van geweld tegen 
vrouwen dan tegen mannen. In 2020 werden er nog steeds 
meer meldingen van geweld tegen vrouwen gevonden, zelfs 
nadat men alle categorieën geweld combineert. De bredere 
toegang tot gegevens in 2020 toont nu echter duidelijker de 
realiteit van de gangbaarheid van geweld tegen christelijke 
mannen. In de totale vervolging van christenen ervaren 
vrouwen meer geweld in alle categorieën, deels vanwege de 
frequentie van seksueel geweld in de omschrijving van hun 
ervaring van religieuze vervolging.

Hoewel geweld dus een regelmatige dreiging is (of deel van 
de ervaring) voor vervolgde mannen en vrouwen, neemt het 
meestal niet dezelfde vorm aan. Er moet echter wel erkend 
worden dat de cijfers over seksueel geweld tegen christelijke 
mannen verdacht laag zijn, wat aangeeft dat dit waarschijnlijk 

vaak niet gemeld wordt. Onderzoekers vermoedden dat dit 
komt door de schaamte die ermee gepaard gaat. Rekening 
houdend met typische sociologische factoren gaan de 
onderzoekers van Open Doors ervan uit dat de werkelijke 
frequentie van seksueel geweld tegen mannen nog steeds 
beduidend lager is dan tegen vrouwen.

b) Geweld tegen mannen en jongens

Een analyse van lichamelijk geweld per regio in alle 73 
landen toont aan dat mannen en jongens in Latijns-Amerika 
en landen in Azië het vaakst melding doen van lichamelijke 
vervolging. Er zijn minder meldingen van incidenten in het 
Midden-Oosten, Noord-Afrika en sub-Sahara Afrika. Het 
gemiddelde van 82% toont echter aan dat deze tactiek tegen 
christelijke mannen en jongens gangbaar is en wereldwijd 
voorkomt.

i) Lichamelijk geweld heeft veel daders

Lichamelijk geweld tegen mannen en jongens komt 
uit verschillende hoeken: milities, extremisten binnen 
de plaatselijke gemeenschap, en de overheid. Het valt 
gewoonlijk samen met het knelpunt ‘opsluiting door de 
overheid’. (Van de veertig landen waar lichamelijk geweld 
werd gemeld, werd in 28 gevallen ook opsluiting door de 
overheid genoemd). Soms zijn het staatsagenten die geweld 
gebruiken tegen christelijke mannen. Hoewel christelijke 
arrestaties zeldzaam zijn in Marokko, toont de mishandeling 
van drie mannen aan dat er meer actoren in het spel zijn: 
“Een jonge man werd door een islamitische groep in elkaar 
geslagen. De tweede werd geslagen en door zijn familie 
verbannen. De derde werd door de autoriteiten geslagen 
tijdens een verhoor omdat hij een Bijbel bezat.”
Zoals voorgaande jaren uitwijzen, zijn in het bijzonder 
kerkleiders kwetsbaar voor lichamelijk geweld. Voorganger 
zijn in India wordt omschreven als “een van de meest 
risicovolle banen in dit land op dit moment.” Een expert 
legt uit: “De reden hiervoor is dat hindoe-extremisten hun 
aanvallen richten op kerkleiders om hen tot een voorbeeld te 

4.  Focus op geweld: gangbaar en 
genderspecifiek

Mannen top-50: knelpunten geweld % v.d. 50

1 Geweld - Lichamelijk 82%

2 Geweld - Psychologisch 56%

3 Geweld - Verbaal 38%

4 Geweld - Dood 38%

5 Geweld – Seksueel (gecombineerd) 4%

Vrouwen top-50: knelpunten geweld % v.d. 50

1 Geweld – Seksueel (gecombineerd) 84%

2 Geweld - Lichamelijk 64%

3 Geweld - Verbaal 46%

4 Geweld - Psychologisch 40%

5 Geweld - Dood 34%
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7 In Latijns-Amerika vallen hieronder ELN, FARC, paramilitaire groepen, kartels, enzovoorts. 

laten zien voor de andere gelovigen, en dat zij worden gezien 
als de voornaamste actoren in de bekeringspropaganda.” 
Hier wordt lichamelijk geweld gebruikt als straf en als 
afschrikmiddel voor andere christenen die anders het 
christendom wellicht zouden verspreiden.
De onderzoeksgegevens die ten grondslag liggen aan de 
Ranglijst Christenvervolging 2020 laten bovendien zien dat 
bijna de helft van de landen die lichamelijk geweld melden, 
ook melding doen van de dood als uiterste vorm van geweld 
die mannen en jongens meemaakten omdat zij christen zijn. 
63% van de betrokken landen meldden ook psychologisch 
geweld, wat aantoont dat angst en bedreiging met geweld 
ook belangrijke middelen zijn in deze dynamiek.

ii) Gedwongen deelname aan geweld tegen 
gewetensbezwaren in

Er is nog een andere vorm van geweld waar christelijke 
mannen en jongens mee te maken krijgen, een soort 
gedwongen geweld: inlijving in milities of het leger. In 
sommige landen, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, valt 
hieronder ook inlijving in criminele of revolutionaire 
groeperingen7. Kartels dwingen jonge mannen om te strijden 
voor wrede leiders; religieuze bezwaren worden gezien als 
een gebrek aan loyaliteit aan de kartelleider en worden niet 
getolereerd. 

Net als met andere knelpunten die breed kunnen worden 
toegepast op de samenleving maar die gebruikt worden om 
een minderheid nog meer te benadelen, is ook vervolging 
door inlijving in milities of het leger niet voor iedereen 
overduidelijk. Een terugkerend fenomeen is het politiseren 
van minderheden voor winst in conflictsituaties. Maar de 
systematische praktijk van het inlijven van jongeren in 
milities of het leger is een normatieve achtergrond voor het 
vervolgen van jonge christelijke mannen.

Profiel van christelijke mannen in India

Ondanks wettelijke bescherming krijgen christelijke 
mannen en leiders in India die over het christendom 
praten of het christelijke geloof aanhangen, te maken 
met vele vormen van geweld. Mannen en jongens 
worden gezien als lichamelijk sterk en hun vervolging 
richt zich dus op hun lichamelijke kracht, en ook – voor 
de oudere mannen – op hun positie als besluitvormer 
in de familie en als hoofd van het gezin. Vervolging 
omvat diverse vormen van lichamelijke mishandeling en 
emotionele marteling – zoals gedwongen worden toe te 
kijken hoe familieleden gemarteld worden.

Een andere gangbare en effectieve vorm van vervolging in 
India is sociale uitsluiting, waaronder sociale buitensluiting, 
uitsluiting door familie, tegenstand van het hele dorp, 
verbanning uit het dorp, uitsluiting van zetels in besturen, 
en uitsluiting van overheidsprojecten en -voordelen. 
Mannen zijn de hoofdkostwinners, en vanwege hun 
christelijke geloof krijgen sommigen te maken met ontslag, 
overplaatsing ver van huis, toename van werkdruk en/of 
uitsluiting in het zakenleven. Economische ontbering kan 
ook bestaan uit het ontzeggen van wettige erfenissen.

Valse beschuldigingen worden vaak gebruikt als vorm 
van vervolging. Zo worden mannen ervan beschuldigd 
dat zij hindoes proberen te bekeren,  vrouwen 
misbruiken of verkrachten, of goden en godinnen van 
het hindoeïsme beledigen. Deze beschuldigingen 
worden meestal geuit tegen voorgangers en 
predikanten (op dit moment een zeer riskant beroep).

Gevangenneming van christenen leidt tot een stigma dat 
ook op hun familie rust. De gezinnen van voorgangers 
zijn ook een doelwit, omdat hindoe-extremisten een 
voorbeeld willen stellen door kerkleiders aan te vallen.

Sumit* werd christen nadat zijn zoon genas toen een gelovige voor hem bad. Nadat de dorpelingen hoorden dat Sumit was gedoopt, hebben 
zij hem in elkaar geslagen en werd zijn gezin gedwongen hun huis te ontvluchten. Zij wonen nu in een hut in de jungle. De plaatselijke partners 
van Open Doors helpen hen met praktische ondersteuning, waaronder eten en warme kleding. * Schuilnaam.
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Degenen die bekend zijn met de dynamiek rondom het (vaak 
gedwongen) rekruteren en trainen van kindsoldaten zullen 
echter herkennen dat de streng gecontroleerde omgeving 
van een leger of militie gepaard gaat met vergaande 
indoctrinatie, aangeleerd gedrag en verplichte deelname aan 
specifieke vormen van gewapend of gewelddadig conflict. Als 
een tiener of jonge man gedwongen is ingelijfd in een militie 
of leger die vijandig staat tegenover zijn christelijke geloof, 
zal elke poging om trouw te blijven aan het geloof en de 
christelijke waarden streng afgestraft worden. De jonge man 
dwingen om deel te nemen aan activiteiten die haaks staan 
op zijn geloof staat gelijk aan het vernietigen van zijn ziel. De 
meest extreme vorm is om hem te dwingen te vechten tegen 
andere christenen. Het is dus niet verwonderlijk dat 33 van 
de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging inlijving in 
milities of het leger noemen als kenmerkende vervolging van 
christelijke mannen en jongens. Deze doelbewuste methode 
richt zich op de jongeren van een minderheidsgroep tijdens 
een groot deel van hun jeugd. Als de mannen deze periode al 
overleven, leidt het tot een levende dood, hoewel potentieel 
voor een beperkte tijd.

In sub-Sahara Afrika worden jonge mannen (van verschillende 
religieuze achtergronden) regelmatig door milities ingelijfd 
in jihadistische groeperingen. Het zou naïef zijn om te 
ontkennen in hoeverre deze jongeren gezien worden als 
middel om in een militaire nood te voorzien. Zij zijn nog op 
een leeftijd waarop hun kracht en kneedbaarheid aangewend 
kunnen worden om het doel van hun veroveraars te dienen 
en hun eigen bevolking van deze kracht en dit karakter te 
beroven.

In militaire context is indoctrinatie van gedachten of 
gedwongen loyaliteit niet altijd de vorm van vervolging 
die tegen hen wordt gebruikt; in andere gevallen mogen 
christenen zich als zodanig identificeren, maar hebben zij 
tijdens hun jaren van verplichte militaire dienst te maken met 
discriminatie vanwege hun gekozen religie.

iii) Dodelijk geweld neemt af in de regio’s

In 2018 en 2019 viel het de ranglijstonderzoekers op hoe 
ernstig het geweld tegen christelijke mannen en jongens was – 
tot de dood aan toe. Voorbeelden van dodelijk geweld hebben 
een nog iets groter effect op christelijke mannen en jongens, 
kwam naar voren uit de onderzoeksgegevens waarop de 
Ranglijst Christenvervolging 2020 is gebaseerd. 

c) Geweld tegen vrouwen en meisjes

Niet alle aanvallen op christelijke vrouwen halen het nieuws 
zoals de ontvoering en seksuele slavernij van vrouwen zoals 
Leah Sharibu en andere slachtoffers van Boko Haram8. In 
landen uit de top-50 is de grootste gangbare dreiging of 
ervaring van geweld waar christelijke vrouwen en meisjes 
mee te maken krijgen seksueel geweld, en het wordt waar 
mogelijk, verborgen. Verborgen genderspecifiek geweld is 
een gebruikelijke dynamiek vanwege de kwetsbaarheid van 
veel vrouwen en meisjes in de onderzochte landen. Deze 

8 Leah Sharibu’s mother pleads with Nigerian president as kidnappers threaten to kill daughter, World Watch Monitor, 14 oktober 2018, <https://www. 
worldwatchmonitor.org/2018/10/leah-sharibus-mother-pleads-to-nigerian-president-as-kidnappers-threaten-to-kill-leah/> [Bekeken 3 februari 2020].

9 “In patriarchale gemeenschappen worden de activiteiten van meisjes en vrouwen streng gecontroleerd. Het behoud van de maagdelijkheid en seksuele reinheid 
van een vrouw wordt gezien als de verantwoordelijkheid van mannelijke familieleden – eerst haar vader en broers en dan haar man.” Dailey, J. en Singh R. Honor 
killing, Encyclopedia Britannica¸ https://www. britannica.com/topic/honor-killing Bekeken 27 januari 2020.

kwetsbaarheid wordt echter gebruikt om een vrouw of meisje te 
vervolgen vanwege haar christelijke geloof. Dit hoofdstuk kijkt 
eerst naar de redenen waarom dit geweld verborgen blijft, en 
vervolgens wordt het gebruik van seksueel geweld wereldwijd 
onderzocht. Hoewel er niet genoeg landen in Latijns-Amerika 
zijn om op deze regio apart statistisch commentaar te geven, 
wordt wel opgemerkt dat genderspecifieke trends daar 
soortgelijk zijn aan de algemene bevindingen.

i) Uit het zicht gehouden 

Verborgen in een patriarchale gemeenschap
In de meeste patriarchale gemeenschappen worden 
vrouwen slechts beperkt toegelaten tot de publieke sfeer, 
of zijn er minder wettelijke gevolgen van misdaden tegen 
vrouwen. In gemeenschappen waar vrouwen uit de hogere 
klassen binnenshuis blijven, is het veel gevaarlijker voor 
een vrouw op om straat te lopen dan voor een man. Het 
zijn vaak vrouwen met een lage status vanwege armoede, 
klasse of religieuze overtuiging die gebruikmaken van het 
openbaar vervoer of die van huis naar hun werk lopen. 
Er wordt meestal van vrouwen verwacht dat zij binnen de 
publieke sfeer onzichtbaar zijn. Hun openbare aanwezigheid 
kan gezien worden als provocatie. Christelijke vrouwen 
zijn kwetsbaarder omdat zij zowel vrouw zijn als deel van 
een religieuze minderheid. Het gevolg van deze dubbele 
kwetsbaarheid is terug te zien in de cijfers van seksueel 
geweld (84% van landen uit de top-50) en lichamelijk geweld 
(64% van landen uit de top-50). Dit omvat ook aanvallen op 
meisjes die naar school lopen en vrouwen die water halen, 
of in het veld werken of zelfs toiletten buitenshuis gebruiken. 
Grondig onderzoek naar zulk geweld wordt vaak bemoeilijkt 
door diverse patriarchale barrières, waaronder het sterke 
geloof dat het de verantwoordelijkheid van mannen9 is 

Sashita uit Nepal is met haar twee kinderen door haar man in de 
steek gelaten toen zij voor het christendom koos. Zonder kostwinner 
was het moeilijk voor Sashita om voor haar twee kinderen en in hun 
noden te voorzien. Partners van Open Doors hielpen haar in het 
levensonderhoud door haar een buffel en kalf te geven.
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om te zorgen voor de lichamelijke veiligheid van vrouwen.  
Vrouwen verbergen vaak de details van zulk geweld voor 
de patriarch om haar familie niet te onteren. Als zij het wel 
deelt met de patriarch, zal hij haar vaak adviseren om het 
stil te houden. Praten over geweld kan een negatief effect 
hebben op de positie van de familie binnen de gemeenschap 
(bijvoorbeeld economische moeilijkheden of de mogelijkheid 
om hulpmiddelen binnen de gemeenschap te gebruiken). 
Mannen willen het geweld liever niet openbaar maken 
om te voorkomen dat zij beschuldigd worden door hun 
gemeenschap vanwege het falen in hun verantwoordelijkheid 
als beschermer. 

Verborgen in hun huizen
Voor christelijke vrouwen of meisjes die de enige gelovigen 
zijn binnen hun gezin, is de huiselijke sfeer geen plek waar 
zij kunnen schuilen voor vervolging, maar veel meer een 
verborgen locatie voor de familie om dwang en geweld tegen 
haar te gebruiken om haar keuze van religie te ‘corrigeren’. 
Het grote verschil tussen de gemelde ervaringen van 
christelijke vrouwen en mannen over familiestatus, voogdij 
over de kinderen en het vermogen van de familie om een 
vrouw of meisje in haar eigen huis op te sluiten, toont de 
zorgelijke situatie van vrouwen en meisjes aan die de enige 
christen binnen hun familie zijn.

Deze verborgenheid binnen het huis gaat samen met het 
feit dat psychologisch geweld vaak een voorloper is van 

lichamelijk geweld tegen vrouwen die zich bekeren tot het 
christendom. Zoals een expert uit Nepal omschreef: “Vrouwen 
en meisjes hebben ook te maken met lichamelijk geweld, 
maar vervolging begint met emotionele en geestelijke 
marteling. Om te beginnen worden zij emotioneel gemarteld 
door de naaste familie, bijvoorbeeld door de echtgenoot, 
ouders en schoonfamilie. Geleidelijk aan begint ook de 
geestelijke en lichamelijke marteling.”

10 Global Conflict Tracker, Council on Foreign Relations, <https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker?category=us> [Bekeken 8 februari 2020].

11 Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, United Nations, 15 april 2017, S/2017/249, blz.13, <https://www.un.org/en/events/eliminationof-
sexual-violence-in-conflict/pdf/1494280398.pdf> [Bekeken 12 feb 2020].

12 Landen in Azië die het kenmerkend gebruik van seksueel geweld melden zijn o.a.: Afghanistan; Bangladesh; Bhutan; China; India; Kirgizië; Laos; Maleisië; 
Malediven; Myanmar; Nepal; Noord-Korea; Oezbekistan; Pakistan; Russische Federatie; Turkmenistan; Sri Lanka en Vietnam. [Niet gemeld: Azerbeidzjan; Brunei; 
Indonesië, Kazachstan en Tadzjikistan].

13 Bride Trafficking to China Spreads Across Asia, Human Rights Watch, 3 november 2019, 
<https://www.hrw.org/news/2019/11/03/bride-trafficking-china-spreads-across-asia> [Bekeken 31 januari 2020].

Verborgen in dataverzameling
Bij het verzamelen van data werd in de meeste landen seksueel 
geweld genoemd als vorm van vervolging waar vrouwen en 
meisjes met name mee te maken krijgen. Bij het tellen van 
bekende incidenten van seksueel geweld in 2020 werd de 
vorm van geweld minder vaak gedocumenteerd dan het 
volgens bronnen voorkwam. 

Dit komt overeen met de bevindingen uit intern onderzoek 
van Open Doors in 2016-2018 over ervaringen van christelijke 
vrouwen. Dit onderzoek concludeerde dat de vervolging 
van christelijke vrouwen vaak verborgen is achter de meer 
zichtbare vervolging van mannen, die gemakkelijker gezien en 
gedocumenteerd wordt. Vervolging die verborgen blijft binnen 
families en de bredere gemeenschap wordt minder snel 
gezien en gedocumenteerd. Bovendien melden vervolgde 
vrouwen de vervolging vaak niet uit angst voor wraak en 
schande voor de familie.

Verborgen in Conflict Zone
Tien van de vijftig ranglijstlanden in 2020 komen voor op 
de Conflict Tracker list10. Deze tien landen noemden het 
gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als kenmerkend 
knelpunt van religieuze vervolging. Er is een erkende 
samenhang tussen oorlog en seksueel geweld. Volgens een 
rapport van de VN zijn slachtoffers van conflict-gerelateerd 
seksueel geweld vaak “een werkelijk of vermoed lid van 
een vervolgde politieke, etnische of religieuze minderheid.”11 
Over vervolging van vrouwen in Syrië zei een expert dat 
“in een conflict waar seksueel geweld tegen vrouwen 
genormaliseerd is door de herintroductie van vrouwelijke 
slavernij door extremistische moslims, worden vrouwen veel 
vaker getroffen door zulke gewelddaden.” Deze situatie van 
omgevingsgeweld is een perfecte camouflage voor gericht 
geweld tegen een religieuze minderheid. Verkrachting als 
oorlogswapen kan gebruikt worden tegen de ongewenste 
minderheid waartegen een micro-oorlog wordt gevoerd 
binnen het grotere conflict. 

ii) Seksueel geweld per regio

Illustraties van seksueel geweld in Azië
Azië is het gebied waar de sterkste samenhang wordt gezien 
tussen de knelpunten van seksueel geweld en ontvoering12. 
Dit zijn vaak gelegenheidsmisdaden – een reactie op 
specifiek beleid of praktijken in een land die beïnvloeden 
hoe bruiden worden verkregen – die misbruik maken van de 
algemene marginalisatie en de bestaande waarden van de 
christelijke religieuze gemeenschap.
In landen rondom China zitten christenen vast in een web van 
mensenhandel13. Het eenkindbeleid van China zorgt ervoor 
dat de geslachten uit balans zijn. Dit maakt het moeilijk om een 
bruid te vinden die zorgt voor een volgende generatie om de 
familienaam te laten voortbestaan. Er bestaat een wisselwerking 
tussen de gevolgen van dit beleid en de kwetsbaarheid 
van christelijke gemeenschappen in landen als Myanmar. 

Huiselijke situatie geen veilige plek voor vrouwen 
– vooral voor bekeerlingen

Knelpunt Women Men

Geweigerde voogdij over kinderen 34% 8%

Geweigerde mogelijkheid met christen 
te trouwen

12% 2%

Gedwongen echtscheiding 64% 8%

Gedwongen huwelijk 84% -

Opsluiting door familie (huisarrest) 60% 14%

Doelwit van verleiding 8% -
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Kwetsbare christelijke gemeenschappen zijn een gemakkelijke 
prooi voor schijnbaar fatsoenlijke aanzoeken voor hun jonge 
vrouwen. Deze vrouwen worden als ‘bruid’ verhandeld naar 
China14. In een land in Azië meldden experts dat een groot 
prostitutienetwerk is opgerold die christelijke meisjes naar 
China smokkelde voor nephuwelijken15. Illegale koppelcentra 
hebben arme Aziatische meisjes, vooral christelijke meisjes, 
gelokt om te trouwen met Chinese mannen die in Azië werkten 
of er op bezoek waren. Zoals een onderzoeker vertelde: “Ze 
lieten valse documenten van Chinese mannen zien waarop zij 
als christen of moslim waren geregistreerd. Hiermee vonden ze 
arme meisjes, vooral uit de christelijke gemeenschap, om met 
hen te trouwen met de belofte hen geld en een ‘goed leven’ te 

14 Pakistani Girls Trafficked to China as Brides, Christianity Today, 4 december 2019,
 <https://www.christianitytoday.com/news/2019/december/pakistan-christian-girls-trafficked-brides-china.html> [Bekeken 31 januari 2020].

15 Pakistan busts prostitution ring that sent young women to China, Reuters, 6 mei 2019, <https://www.reuters.com/article/us-pakistan-china/pakistan-
bustsprostitution-ring-that-sent-young-women-to-china-idUSKCN1SC1HQ>  [Bekeken 31 januari 2020].

16 Het ontvoeren van bruiden is gemeld in heel Centraal-Azië, met name Kirgizië. Zie: Call to Action: Stop Bride Kidnapping. https://www.eurasia.undp.org/content/
rbec/en/home/blog/2015/2/26/A-Call-to-Action-Stop-Bride-Kidnapping-.html> [Bekeken 31 januari 2020]. 

bieden. Veel meisjes werden slachtoffer van mensenhandel en 
gedwongen prostitutie.”

Centraal-Aziatische landen zijn sterk vertegenwoordigd 
in de lijst met landen die ontvoering melden. Het zijn 
vaak vrouwelijke bekeerlingen tot het christendom uit 
conservatieve gebieden op het platteland die worden 
ontvoerd en gedwongen uitgehuwelijkt aan islamitische 
mannen16. Volgens een Open Doors-expert in Kirgizië, 
een land dat hierom berucht staat, is er een “lange traditie 
in het stelen van bruiden – vrouwelijke bekeerlingen in 
conservatieve gebieden lopen het risico dat zij worden 
ontvoerd en uitgehuwelijkt aan moslims. Dit gebeurt met 
name op het platteland. Deze druk komt niet vanuit de 
overheid, maar plaatselijke regeringen staan het wel toe. Dus 
in zekere zin werken zij mee.”

In Bhutan blijft het beruchte Pchiru Shelni festival (beter 
bekend als ‘nachtjacht’) plaatsvinden, een traditioneel 
‘verkeringsgebruik’ waarbij een man ’s nachts de slaapkamer 

Profiel van christelijke vrouwen in Myanmar 

Christenen voelen zich ‘tweederangsburgers’ in Myanmar 
en genieten niet dezelfde bescherming en rechten in 
de wet als de boeddhistische meerderheid. Volgens de 
Buddhist Women Special Marriage Law uit 2015 moet 
een niet-boeddhistische man zijn boeddhistische vrouw 
respecteren. Deze bescherming geldt echter niet voor 
christenen. Christelijke vrouwen die getrouwd zijn met 
niet-christelijke mannen worden onder druk gezet om de 
religie van hun man aan te nemen.

De wet, die vooral gericht was op de moslimminderheid, is 
ook een barrière voor vrouwelijke bekeerlingen met een 
boeddhistische achtergrond (vooral geheime bekeerlingen) 
omdat zij nog steeds als boeddhist meegeteld en 
behandeld worden. Als binnen een huwelijk met twee 
verschillende religies de dochter besluit om christen te zijn, 
mag de niet-christelijke vader haar uithuwelijken aan een 
boeddhist. Moeder en dochter hebben geen macht om 
dit te voorkomen. Jongeren en vrouwelijke bekeerlingen 
zijn ook kwetsbaar voor huisarrest, omdat zij de minste 
macht hebben binnen de familie. Dit beperkt hun toegang 
tot sociale gemeenschappen, waaronder de christelijke 
gemeenschap.

Met name vrouwen uit etnische of religieuze minderheden 
zijn overgeleverd aan militair personeel en kwetsbaar voor 
misbruik. Onbevestigde rapporten geven aan dat militairen 
met de belofte van geld of promotie aangemoedigd worden 
met christelijke vrouwen te trouwen om hen te bekeren tot 
het boeddhisme. Sommige vrouwen geven zich over aan dit 
lot en zien zulke huwelijken als een manier om aan bittere 
armoede en onzekerheid te ontsnappen.

Rapporten geven ook aan dat christelijke vrouwen in de 
staat Kachin als ‘bruid’ verhandeld worden naar China, 
om daar te worden verkracht en zwanger te worden. 
“Ongeveer 130.000 Kachin, van wie ruim 90% christenen, 
zijn binnen hun staat ontheemd” in de tweede helft van 
2018, volgens Wall Street Journal in december 2018.

Knelpunten in Azië Vrouw Man

Geweld – Seksueel (inclusief 
verkrachting)

78% 9%

Gedwongen huwelijk 78% 0%

Geweld - Lichamelijk 61% 96%

Ontvoering 57% 30%

Economische intimidatie via werk/eigen 
zaak

26% 65%

Opsluiting door overheid 35% 65%

Aroona* uit Azië ging pas op 16-jarige leeftijd naar een traditionele 
school. Zij was gestopt met school toen zij zes was en haar moeder 
hulp nodig had met de baby terwijl zij huizen schoonmaakte om geld 
te verdienen. * Schuilnaam.
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van een meisje binnendringt voor seksuele handelingen17. 
Hoewel dit niet direct op haar geloof is gericht, is het een 
voorbeeld van gewoontes die seksueel geweld tegen 
christelijke vrouwen met een kleiner netwerk dan de 
vrouwen van de religieuze meerderheid in de regio, kunnen 
normaliseren.  

Binnen Azië zijn er andere contexten die specifiek zijn 
voor een land en die seksueel geweld tegen vrouwen 
aantonen. In Afghanistan komt het bijvoorbeeld regelmatig 
voor binnen de context van oorlog. In Noord-Korea wordt 
‘dagelijks’ melding gedaan van verkrachting binnen 
concentratiekampen. In China zouden gevangenisbewakers 
vrouwen verkrachten. Het land waar de meeste meldingen 
van seksueel geweld vandaan komen was India, wat de 
opkomst van vervolging van christenen uit een recent 
rapport bevestigt18.

Illustraties van seksueel geweld in MONA
In het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA) worden 
seksueel geweld en opsluiting door de familie (huisarrest) 
beiden genoemd in 83% van de landen19. Het inperken van 
de bewegingsvrijheid van vrouwen werd ook breed gemeld. 
Binnen een gemeenschap die gekenmerkt wordt door een 
eer- en schaamtecultuur, tonen deze knelpunten voornamelijk 
een privévorm van vervolging achter gesloten deuren aan. 
Volgens een onderzoek uit Georgetown naar de lichamelijke 
veiligheid van vrouwen20, scoren veel van de landen die 
seksueel geweld melden ook hoog op wettige discriminatie 
tegen vrouwen en discriminerende normen. In veel van deze 
landen geldt de shariawetgeving (islamitische wet), ofwel als 
basis voor overheidswetten ofwel als parallel wetssysteem. 
Sommige MONA-landen die het Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van discriminatie van vrouwen hebben 
ondertekend, worden niet verplicht om regelgeving omtrent 
zaken als vroege huwelijken of huiselijk geweld na te leven, 
omdat zij bezwaren hebben aangetekend bij specifieke 

17 Yangden, T., Pchiru Shelni: A Sexual Practice in Bhutan, University of Wollongong, 2015. < https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=5631&context=theses> 
[Bekeken 3 februari 2020].

18 “We’re Indians too,” Open Doors UK, 2019, https://www.opendoorsuk.org/news/press/pr-190628/ [Bekeken 3 februari 2020].

19 Landen in het MONA-gebied die kenmerkend gebruik van seksueel geweld melden: Algerije; Egypte; Irak; Iran; Jemen; Koeweit; Mauritanië; Oman; Palestijns 
Gebied; Qatar; Saudi Arabië; Syrië; Tunesië en Verenigde Arabische Emiraten (Niet gemeld door Jordanië, Marokko en Turkije).

20 Women, Peace and Security Index, Georgetown Institute for Women, Peace and Security. https://giwps.georgetown.edu/the-index/ [Bekeken 12 februari 2020].

21 Landen die bezwaren hebben aangetekend bij elementen van Artikel 16 zijn o.a.: Egypte, Irak, Israël, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Oman en Qatar, Syrië, en de 
VAE.  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of Violence Against Women. United Nations, New York, 18 december 1979. <https://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en> [Bekeken 31 januari 2020]. 

artikelen uit het Verdrag. Elf van de landen in het MONA-
gebied hebben bijvoorbeeld bezwaren tegen Artikel 16 van 
het Verdrag, wat gaat over het afschaffen van discriminatie 
tegen vrouwen bij het aangaan of ontbinden van een 
huwelijk, en hun rechten binnen het huwelijk. Velen noemen 
de shariawetgeving als reden voor deze bezwaren21.

Profiel van Christelijke vrouwen in de Verenigde 
Arabische Emiraten (VAE)

In het algemeen zijn vrouwen in de VAE kwetsbaar, 
omdat huiselijk geweld en verkrachting binnen het 
huwelijk toegestaan zijn volgens de wet. Vrouwen 
zijn ‘minderwaardige’ leden van de samenleving 
die door mannen bewaakt moeten worden. Deze 
stammensamenleving heeft ook invloed op de mate 
van vervolging die vrouwelijke die zich van de islam 
tot het christendom bekeren, ervaren. Een vrouwelijke 
bekeerling staat waarschijnlijk onder enorme druk 
van haar familie, die zal proberen haar te dwingen 
terug te keren naar de islam. Als ze dat niet doet, 
wordt er wellicht een imam bij geroepen om haar te 
overtuigen van haar zonde, of ze kan onder huisarrest 
geplaatst worden, of naar een psychiatrisch ziekenhuis 
worden gestuurd. Zelfs als een christelijke man met 
haar wil trouwen mag een vrouw met een islamitische 
achtergrond volgens de wet niet met een niet-moslim 
trouwen. Bovendien kunnen een christelijke man en 
bekeerde vrouw niet buiten de wet om in een christelijke 
ceremonie trouwen. Omdat de islam een huwelijk tussen 
een niet-islamitische man en een islamitische vrouw niet 
erkent, kunnen in zo’n geval beide partijen gearresteerd, 
berecht en veroordeeld worden op gronden als ontucht 
buiten het huwelijk, met een maximum van een jaar 
gevangenisstraf.

Als een christelijke vrouw getrouwd is met een 
islamitische man geeft de wet in geval van een 
echtscheiding de voogdij over de kinderen aan de 
islamitische vader. Volgens de wet kan een niet-
islamitische vrouw die zich niet wil bekeren, niet 
inburgeren en kan zij het bezit van haar man niet erven 
tenzij hij haar specifiek noemt in zijn testament.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International 
meldde ook dat een aantal wetten die de rechten van 
buitenlandse werkers moeten verbeteren, expliciet 
niet gelden voor huishoudelijk personeel, waaronder 
veel christelijke vrouwen zijn. (Amnesty International, 
Jaarverslag 2016/17, blz. 381). De mishandeling van 
allochtone werkers, inclusief seksueel misbruik, is een 
groot probleem geworden.

Knelpunten in MONA Vrouw Man

Geweld – Seksueel (inclusief 
verkrachting)

84% 0%

Opsluiting door familie (huisarrest) 84% 5%

Gedwongen huwelijk 79% 0%

Geweld - lichamelijk 68% 96%

Ontvoering 26% 16%

Economische intimidatie via werk/eigen 
zaak

37% 89%

Opsluiting door overheid 21% 68%
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Hoewel er niet veel christelijke autochtonen zijn in landen 
in het Arabisch Schiereiland, worden veel christelijke 
dienstmeisjes uit andere landen stilletjes uitgebuit in het 
huishouden waar zij werken. Verder onderzoek is nodig, maar 
ook lastig. Dit lijkt een gelegenheidsmisdaad die gekoppeld 
kan zijn aan regionale overtuigingen over het patriarchale 
recht op de seksualiteit van vrouwen die voor een man 
werken. Een expert omschreef deze ontwikkeling als volgt: 
“Dienstmeisjes die in Qatar werken worden door islamitische 
mannen vaak als slavin gezien, als ‘wat je rechterhand bezit.’” 
Qatarese vrouwen worden al niet beschermd door de wet, 
dus christelijke vrouwen die in zulke situaties verkeren en 
geen man hebben die voorspraak voor ze doet, hebben geen 
of nauwelijks hoop op hulp vanuit de wet. Deze dynamiek 
werd omschreven als een zorggebied voor alle landen die 
onderzocht werden voor de totstandkoming van de Ranglijst 
Christenvervolging 2020, op het Arabisch Schiereiland. 
Jemen, waar het niet gebruikelijk is om dienstmeisjes te 
hebben, vormt hierop een uitzondering.

Deze kwetsbaarheid komt naar verluid door de economische 
nood van de families in de landen van oorsprong van de 
dienstmeisjes (vaak Azië of Afrika). Een expert in Oman uitte 
de mening: “De thuislanden (van de dienstmeisjes) hebben het 
geld nodig dat binnenkomt via duizenden migranten die in de 
Golfstaten werken. Zij willen hun economische belangen niet 
riskeren. Bovendien schamen de dienstmeisjes zich vaak voor 
het misbruik en willen niet gezien worden als ‘onrein’ door hun 
gemeenschap in Oman of door hun familie thuis.” In de landen 
waar zij werken, zijn deze dienstmeisjes kwetsbaar door hun 
geslacht, nationaliteit, religie en de armoede waarin zij verkeren.

Seksueel geweld is niet beperkt tot kwetsbare christelijke 
dienstmeisjes, maar is een dreiging voor alle christelijke 
vrouwen die een minderheid vormen in andere MONA-
gebieden. Seksueel geweld in het hele gebied kan deels 
verklaard worden door het grote aantal langdurende 
conflicten binnen de regio.

Illustraties van seksueel geweld in sub-Sahara Afrika
Seksueel geweld werd gemeld in 81% van alle landen uit 
de top-50 in sub-Sahara Afrika22; het is de regio waar de 

22 Landen die het kenmerkend gebruik van seksueel geweld noemden in Afrika: Burkina Faso; Burundi; CAR; Tsjaad; Djibouti; DRC; Eritrea; Ethiopië; Gambia; 
Kameroen; Kenia; Mali; Mozambique; Nigeria; Niger; Oeganda; Rwanda; Somalië, Soedan, Tanzania; Zuid-Soedan (Niet genoemd: Angola; Guinea; Ivoorkust; Togo; 
Comoren).

Profiel van christelijke mannen en vrouwen in Nigeria

In het noordoosten van Nigeria en in de Nigeriaanse 
Middle Belt speelt gender een opvallend grote rol in 
de aanvallen en het lijden van christelijke vrouwen en 
meisjes. Boko Haram en haar splintergroepering ISWAP 
in Noordoost-Nigeria alsook Fulani-herders in de Middle 
Belt (en zelfs in een aantal zuidelijke staten) terroriseren 
christelijke gemeenschappen. Christelijke vrouwen 
worden gevangengenomen en seksueel misbruikt, 
sommigen als seksslavinnen, en sommigen worden 
gedood terwijl er losgeld voor hen wordt betaald. Het 
verlangen om het christelijk grondgebied te ontdoen 
van haar bevolking heeft gezorgd voor een toename 
in ontvoeringen en het aantal gedwongen huwelijken 
van christelijke meisjes. Ook getrouwde christelijke 
vrouwen zijn hier slachtoffer van. In extreme gevallen 
worden tienermeisjes onder dwang gerekruteerd voor 
zelfmoordaanslagen.

De wetten in sommige staten die kinderhuwelijken 
mogelijk maken (en ook culturele en religieuze normen die 
schoolgang van meisjes ontmoedigen) dragen alleen maar 
bij aan dit probleem. De angst dat er iets gebeurt met 
een christelijke dochter kan sommige christelijke ouders 
ertoe aanzetten haar vroeg uit te huwelijken als een soort 
‘beschermingsmethode’.

Christelijke studenten in noordelijke scholen moeten 
uniforms dragen volgens islamitische voorschriften. 
In de staat Kano moeten alle schoolgaande meisjes 
een broek en hidjab dragen. Dat het gevaarlijk is voor 
meisjes om naar school te reizen, of daar te zijn, moedigt 
ouders ook aan hen thuis te houden. Dit zorgt ervoor dat 
ongeschoolde meisjes hun rechten vaak niet kennen. De 
ontvoeringen van christelijke meisjes zorgt er ook voor dat 
dochters naar scholen gestuurd worden in staten waar de 
shariawetgeving niet geldt. 

Als vrouwen verkracht worden, is het voor hun man 
moeilijk met het trauma om te gaan; hierdoor zijn veel 
gezinnen kapot gegaan. Als meisjes ontvoerd worden 
heeft dit een enorm effect op het gezin. Mannen zien 
het vaak als hun schuld omdat zij hun kind niet hebben 
kunnen beschermen. Het zorgt voor een groot trauma 
voor het gezin en voor een stigma binnen de plaatselijke 
gemeenschap. Dit kan leiden tot problemen als er 
medische hulp nodig is maar niet gegeven wordt. Vooral 
in gebieden op het platteland worden vrouwen in het 
algemeen als minderwaardig behandeld, waardoor zij 
makkelijker mishandeld worden.

Bovenop de enorme emotionele en sociale gevolgen 
van zulke vervolging heeft de vervolging van vrouwen 
ook grote invloed op het economisch welzijn in 
gemeenschappen waar de weduwen de kostwinners van 
het gezin zijn.

Christelijke mannen en jongens zijn vaak het doelwit van 
dodelijke aanvallen. Deze situatie wordt verergerd door 
de activiteiten van onbekende schutters, bijvoorbeeld bij 

Knelpunten in sub-Sahara Afrika Vrouw Man

Geweld – Seksueel (inclusief 
verkrachting)

81% 4%

Gedwongen huwelijk 96% 4%

Geweld - Lichamelijk 69% 73%

Ontzegging toegang tot sociale 
netwerken

65% 35%

Ontzegging erfenis of bezit 69% 38%

Geweld - Psychologisch 58% 58%

Ontzegging voogdij kinderen 58% 12%
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samenhang met gedwongen huwelijk het sterkst is. De 
landen die seksueel geweld melden, melden ook gedwongen 
huwelijk als knelpunt. Knelpunten die in het Afrikaanse 
gebied met name zwaar wegen voor vrouwen zijn onder 
andere uitsluiting van de sociale gemeenschap en netwerken, 
lichamelijk geweld, verbanning uit het huis en ontzegging van 
de voogdij over kinderen. Binnen de Afrikaanse samenleving, 
waar de gemeenschap en familie heel belangrijk zijn, zijn dit 
zeer publieke vormen van vervolging die buitensluiting van 
alle belangrijke sociale relaties en familierelaties zichtbaar 
maken. Samen zijn deze vormen van vervolging zeer effectief 
in het destabiliseren van gemeenschappen en het claimen 
van de identiteit van de volgende generatie. 

In sub-Sahara Afrika is deze tactiek van het destabiliseren 
van gemeenschappen door genderspecifiek geweld een 
bewust onderdeel van het gebruik van seksueel geweld 
door jihadistische groeperingen. Op een breder niveau 
toonde onderzoek van Open Doors International aan dat 
“het vermoorden van christenen en het aanvallen van kerken 
voornamelijk plaatsvindt in sub-Sahara Afrika. Hetzelfde geldt 
voor ontvoeringen, lichamelijke of geestelijke mishandeling, 
vernieling van huizen en andere bezittingen, en vernieling 
van winkels en bedrijven. Dit komt doordat het geweld in 
sub-Sahara Afrika vaak gekoppeld is aan een groot aantal 
jihadistische groeperingen die voor instabiliteit willen zorgen. 
Dit wordt ook mogelijk gemaakt door de vele ‘zwakke’ 
of zogenaamde ‘mislukte’ staten in sub-Sahara Afrika.”. 
Dezelfde plunderende militiegroepen vallen regelmatig 
vrouwen in christelijke dorpen aan of ontvoeren hen voor 
een leven in seksuele slavernij. Christelijke gemeenschappen 
vinden vaak dat vrouwen die verkracht en achtergelaten 
zijn in de gemeenschap of vrouwen die enkele jaren later 
teruggebracht worden, bij de vijand horen. In de Centraal-

Afrikaanse Republiek (CAR) leidt deze sociale uitsluiting 
ertoe dat deze vrouwen ‘Seleka-vrouw’ genoemd worden; in 
Nigeria worden baby’s die geboren worden na verkrachting 
‘Boko baby’s’ genoemd.

iii)  Gedwongen huwelijk verbergt een ‘levende dood’ van 
doorlopend seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes

Een ‘levende dood’
In de afgelopen vijf jaar is uitvoerig in de media bericht over 
de manier waarop vrouwen uit een religieuze minderheid op 
de meest gruwelijke manier mogelijk worden ingelijfd in het 
kamp van de vijand. Er zijn talloze rapporten over de seksuele 
slavernij van jezidivrouwen en christelijke vrouwen door ISIS 
en van christelijke vrouwen door Boko Haram. Dit verschafte 
enige transparantie aan de manier waarop vrouwen 
nog steeds gebruikt worden als oorlogstrofeeën – om 
overwinning aan te geven en om onderdrukking te vergroten 
door gewelddadige seksuele overheersing en gedwongen 
voortplanting.

Door de geschiedenis heen worden vrouwen in tijden van 
conflict in leven gelaten, niet uit genade, maar zodat zij en 
hun leven gevende lichamen als middel kunnen dienen voor 
hun overwinnaars. Zoals tienerjongens historisch worden 
gevangen en getraind als slaven, vaak aan de frontlinies, zo 
worden ook vrouwen gebruikt als wegwerpartikelen.

Een krachtige combinatie van knelpunten gaat schuil achter 
het gedwongen huwelijk, waaronder expliciete meldingen van 
verkrachting, huisarrest, en elke andere vorm van geweld. 
Zoals eerder vermeld, zijn bekeerlingen vaak, maar zij niet 
alleen, het doelwit van een gedwongen huwelijk. Het zijn 

Toen Boko Haram het dorp waarin Mariayama woonde, aanviel, 
moedigde haar man haar aan om de kinderen mee te nemen en te 
ontsnappen, terwijl hij zelf achterbleef. Vanwege een lichamelijke 
beperking, was hij niet in staat om samen met hen te vluchten. 
“We brachten de nacht door in de jungle en keerden de volgende 
ochtend terug, waarna we ontdekten dat hij vermoord was”, vertelt 
Mariayamu. 

wegversperringen. Degenen die deze aanvallen overleven 
worden vaak ontvoerd en ingelijfd in milities. Dodelijke 
aanvallen vernietigen niet alleen de huidige generatie 
mannen en jongens, maar het doden van mannen wordt 
ook gezien als garantie voor een afname van geboortes 
in christelijke gezinnen. Jonge jongens lopen het risico te 
worden gerekruteerd als kindsoldaat, en er wordt gemeld 
dat kerkleiders en kerkleden regelmatig ontvoerd worden 
voor losgeld.

Zulke aanvallen hebben een verwoestend effect op de 
kerk en op christelijke gezinnen. Mannen zijn meestal 
de kostwinners. Hun afwezigheid (of onvermogen 
om te werken) stelt vrouwen bloot aan gedwongen 
bekering, verkrachting en hopeloosheid. Zelfs als zij niet 
fysiek bedreigd worden, zijn veel christelijke mannen 
gefrustreerd omdat zij niet worden toegelaten tot 
universiteiten en geen werk kunnen vinden. Zij voelen zich 
genoodzaakt het land te verlaten voor betere kansen.

Het doden van mannen en oudere jongens en het in leven 
laten van de moeders en jongere kinderen heeft nog 
een effect: de overgebleven gezinsleden zijn een levend 
getuigenis van de overweldigende macht van de daders, 
die zelden of nooit berecht worden.
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gebruikelijk bekeerlingen die door hun familie gedwongen 
worden tot ongewenste huwelijken met een vaak oudere 
man van het dominante geloof. Vrouwen die christen zijn 
door traditie of etniciteit worden regelmatig ontvoerd om 
hetzelfde lot tegemoet te gaan. Deze dynamiek wordt gezien 
in de onderzoeksdata, met een sterk samenhangend verband 
tussen de knelpunten ‘gedwongen huwelijk’ en ‘ontvoering’ 
(64%).

Dat een gedwongen huwelijk zo vaak voorkomen getuigt 
van een methode – door de samenleving genormaliseerd en 
schijnbaar zelfs goedgepraat – om vrouwen te binden aan 
een systeem van geloof en gedrag dat zij zelf niet zouden 
kiezen, zodat zij aan de behoeften van hun overwinnaars 
onderworpen blijven op een manier die door de wet 
geaccepteerd wordt. 

De organisatie Aid to the Church in Need heeft vijf schendingen 
van mensenrechten geïdentificeerd die verborgen gaan achter 
de term ‘gedwongen huwelijk’23. Dit zijn:
 − Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en 

godsdienst (UVRM, art. 18; IVBPR, art. 18);   
 − Het recht om te huwen en een gezin te stichten (UVRM, 

art. 16; IVBPR, art. 23; IVESCR, art. 10);  
 − Het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van 

haar persoon (UVRM, art. 3; IVBPR, art. 9);
 − Het recht om kinderen op te voeden volgens haar geloof 

(UVRM, art. 26.3; IVBPR, art. 18.4).
 − Het recht op vrijheid van slavernij of horigheid (UVRM, 

art. 4; IVBPR, art. 8); Aanvullend Verdrag inzake de 
afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met 
slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken; 
ECOSOC resolutie 30 april 1956, art. 1.c); 

 − Het recht op gelijke bescherming door de wet en tegen 
iedere achterstelling van welke aard ook, zoals geslacht 
(UVRM, art. 2 en 7; IVBPR, art. 26; IVESCR, art. 2.2. en art. 
3)24.

23 Aid to the Church in Need overweegt de nauwkeurigheid van de term ‘huwelijk’ en zegt hierover: “Wij willen benadrukken dat deze jonge vrouwen (in Pakistan 
pakken ze zelfs getrouwde moeders, volgens CSW-bewijsmateriaal) in de eerste plaats voor de rest van hun leven slachtoffer zijn van verschrikkelijke en 
afzichtelijke misdaden, waar de schijn van een huwelijk wegvalt. Omdat zij ook gedwongen worden om in angst als slaaf te leven, en beroofd worden van hun meest 
fundamentele mensenrechten en vrijheden, vinden wij dat wij dit voortaan ‘seksuele slavernij door religieuze dwang’ moeten noemen. Deze term is een meer 
nauwkeurige omschrijving van de schakels in de criminele keten die deze vrouwen veroordeelt tot een levende dood, ondersteund door een andere gemeenschap.” 
Szymanski, Marcela, Misleading use of the terms “forced marriage” and “forced conversion”, Research Note by Editor in Chief of “Religious Freedom in the World” 
door ACN International, februari 2020.

24 Szymanski, Marcela, Misleading use of the terms “forced marriage” and “forced conversion”, Research Note by Editor in Chief of “Religious Freedom in the World” 
door ACN International, februari 2020.
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De onderzoeksafdeling van Open Doors International 
onderscheidt drie vervolgingscategorieën op basis van 
mate van vervolging: ‘zwaar’, ‘zeer zwaar’ en ‘extreem’. 
Elk jaar worden alle landen die 41 punten of hoger scoren 
ingedeeld in een van deze drie categorieën. Dit jaar scoren 
de vijftig landen op de Ranglijst Christenvervolging allemaal 
hoger dan 41, evenals de 23 andere landen die net onder 
de top-50 vallen. In 2020 kan de onderzoeksafdeling 
voor het eerst genderkenmerken toeschrijven aan elke 
vervolgingscategorie. De onderzoeksgegevens die ten 
grondslag liggen aan de Ranglijst Christenvervolging 2020, 
van alle 73 landen, wordt voor dit deel in beschouwing 
genomen.

a)  Constant op elk niveau – lichamelijk geweld en 
gedwongen huwelijk

Het is het vermelden waard dat twee knelpunten constant 
hoog blijven in alle vervolgingscategorieën: lichamelijk 
geweld voor mannen en gedwongen huwelijk voor vrouwen. 
Deze statistische stabiliteit verklaart deels waarom dit rapport 
al geruime aandacht heeft besteed aan deze knelpunten, 

afzonderlijk voor elk geslacht. Veel knelpunten reflecteren 
de effectiviteit van een bedreiging voor een bevolking die 
met het geweld te maken krijgt. De constante hoge score 
van deze twee knelpunten suggereert een aangeboren 
menselijk begrip van de ‘effectiviteit’ van deze methodes om 
de bevolking te onderdrukken.

b)  Zware vervolging – psychologisch en 
economisch 

Het merendeel van de 28 ranglijstlanden in de categorie 
‘zwaar’ liggen in sub-Sahara Afrika, dus de bevindingen 
weerspiegelen deels de realiteit in dit gebied. Nog 
belangrijker is dat deze vervolgingscategorie een graadmeter 
is om te zien hoe dreigende religieuze intolerantie zich begint 
te manifesteren.

5.  Vervolgingscategorieën – kenmerken 
genderspecifieke religieuze vervolging
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i)  Psychologisch geweld – vroegtijdige waarschuwing voor 
beide geslachten

In landen met zware vervolging wordt psychologisch geweld 
herhaaldelijk en expliciet genoemd door zowel mannen als 
vrouwen, met hoge percentages: 79% van de landen voor 
vrouwen en 71% voor mannen. Het is niet verrassend dat dit 
samengaat met veel meldingen van verbaal geweld, 64% 
van de landen rapporteert deze vorm van geweld voor zowel 
mannen als vrouwen. 

Deze bevindingen tonen de druk voor elk geslacht aan waar 
een waarschuwing vanuit gaat. De twee hierboven genoemde 
knelpunten van ‘onmerkbaar geweld’ gaan merkbaar omlaag 
in de beleving van respondenten uit landen waar vervolging 
is omgeslagen van dreiging tot daadwerkelijke handeling. De 
rapportage van onmerkbare aanvallen wordt overschaduwd 
door de omschrijving van fysieke schendingen van de 
persoon en van de mensenrechten.

ii) Mannen – economische intimidatie

Voor christelijke mannen is economische intimidatie in alle 
landen relatief hoog (64%). Dit is typerend voor de vervolging 
van mannen. Deze veelvoorkomende economische intimidatie 
zakt af in de ernstigere vervolgingscategorieën (‘zeer zwaar’ 
– 66 % en ‘extreem’ – 55%). In landen die onder deze twee 
categorieën vallen zijn meer directe methodes de norm 
om de levens en lichamen van christenen te beheersen. 
In de zware vervolgingscategorie begint deze discrete 
en indirecte druk via het werk een probleem te vormen 
wanneer christelijke mannen het steeds moeilijker vinden 
om hun gezin te onderhouden en hun status binnen de 
gemeenschap te behouden. De problemen die ontstaan 
vanwege werkeloosheid of werk met een lage status, en de 
bijbehorende problemen rondom identiteit, dwingen mannen 
ertoe zich af te vragen of hun geloof de prijs van het verlies 
van financiën en status waard is.

iii) Vrouwen – ontzegging van erfenis of bezittingen

De knelpunten blijven de sociaaleconomische structuur van 
de onderzochte landen weerspiegelen. In de categorie ‘zwaar’ 
is het aantal landen dat ontzegging van erfenis of bezittingen 
als vorm van vervolging van vrouwen meldt het hoogst met 
63% (39% voor mannen). In landen waar bezittingen van 
vrouwen afkomstig zijn van erfenissen of familierechten, en 
dus niet van hun vermogen om zelf geld te verdienen, is het 
duidelijk dat hun financiële belangen aangevallen worden 
door deze ontzeggingen. Christenen merken op dat deze 
wetten gebruikt worden om de christelijke bevolking te 
verzwakken.

c)  Zeer zware vervolging – lichamelijk en seksueel 
geweld 

Het merendeel van de ranglijstlanden valt in deze tweede 
categorie. Deze 35 landen liggen voornamelijk, maar niet 
uitsluitend in Azië. 

In landen met zeer zware vervolging is er een sterke 
toename van geweld tegen individuen. Dit weerspiegelt de 
kenmerkende methode van vervolging en de mate waarin 
de dreiging van deze vormen van vervolging effectief is voor 
degenen die bedreigd worden. Lichamelijk geweld tegen 
mannen wordt gemeld in 83% van de landen, en seksueel 
geweld tegen vrouwen stijgt naar 80%. 

i) Mannen en jongens – lichamelijk geweld en overheid

De sterke toename van de ‘overheid als dader’ is te zien aan 
het stijgende aantal landen dat opsluiting meldt. Dit gaat van 
39% (‘zwaar’) tot 66% (‘zeer zwaar’), en bereikt in de categorie 
‘extreem’ een verstikkende 73%. Er is ook een toename van 
14% (‘zwaar’) naar 31% in ‘zeer zwaar’ van inlijving in milities of 
het leger. Deze percentages zijn nog ver verwijderd van de 
73% in de categorie ‘extreem’, maar zijn toch het vermelden 
waard omdat het voorkomt in 11 landen van de 35 landen in 
deze vervolgingscategorie.

Lichamelijk geweld bereikt haar hoogtepunt in de landen 
in de vervolgingscategorie ‘zeer zwaar’ met 83%. Het is 
interessant om te zien dat het daadwerkelijke geweld hoger 
ligt in gebieden waar milities of andere regimes de macht 
proberen over te nemen. Als dit doel eenmaal is bereikt, 
manifesteert geweld zich minder.

ii)  Vrouwen en meisjes – ontvoering, kledingvoorschriften 
en seksueel geweld

Voor vrouwen wordt het knelpunt ‘ontvoering’ gemeld in 
meer dan de helft van de ‘zeer zware’ landen. In de zware 
vervolgingscategorie ligt het percentage lager, namelijk 
op 26%. Dit percentage stijgt in de vervolgingscategorie 
‘extreem’ naar 64%. Opmerkelijk hierbij is dat het hier gaat 
om een vorm van vervolging die in de meeste samenlevingen 
gezien wordt als onwettig gedrag. Ontvoering hangt samen 
met een hoge mate van seksueel geweld en een hoog aantal 
gedwongen huwelijken. 

Tegelijkertijd wordt van vrouwen en meisjes verwacht dat 
zij zich in toenemende mate op het gebied van hun uiterlijk 

Komal en haar gezin werden verstoten vanwege hun christelijk 
geloof, en hun rechten op een erfenis werden hen ontzegd. Hierna 
overleed de man van Komal aan een ziekte. Komal en haar vier 
kinderen verkeerden hierdoor in financiële moeilijkheden. Zonder 
goede scholing werd Komal ertoe gewdwongen om te werken als 
dagloner en verdiende ze heel weinig; er waren weinig kansen op 
goede banen vanwege discriminatie om haar geloof. Partners van 
Open Doors hielpen haar aan een mogelijkheid om te voorzien in 
haar levensonderhoud door een winkel te openen.
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conformeren. Bijna een derde van de landen in deze 
categorie (29%) noemt verplichte kledingvoorschriften voor 
vrouwen en meisjes, terwijl geen van deze landen dit noemt 
als knelpunt voor mannen.

De verplichting om zich zichtbaar te conformeren aan de 
eisen van de dominante religie is een eerste stap naar 
andere, ergere vormen van intimidatie, zoals het identificeren 
van christelijke vrouwen die zich hier niet aan houden. 
Seksueel geweld wordt in 80% van de landen genoemd, een 
toename van 17% ten opzichte van de categorie ‘zwaar’. 

d)  Extreme vervolging – gangbaar seksueel geweld 
en inlijving in milities of het leger

De groep van elf landen25 die vallen onder de categorie 
‘extreem’ op de Ranglijst Christenvervolging 2020 toont 
duidelijk de kenmerken van genderspecifieke religieuze 
vervolging, zoals die voor het eerst inzichtelijk werden in het 
Gender Rapport van 2018. In dat rapport werd opgemerkt dat 
vervolging van christelijke mannen en jongens doelgericht, 
ernstig en zichtbaar is, terwijl de vervolging van christelijke 
vrouwen en meisjes verborgen, gewelddadig en veelsoortig 
is. De omschrijvingen ‘ernstig’ en ‘gewelddadig’ waren beide 
bedoeld om het algemene geweld tegen zowel mannen als 
vrouwen te typeren, maar op dat moment was het nog niet 
bekend dat vrouwen met ernstige vormen van geweld te 
maken hebben. Deze genderspecifieke kenmerken gaan ook 
op voor de knelpunten in de landen met extreme vervolging.

i) Mannen – dood en inlijving

De intensiteit en wreedheid in de ervaringen van mannen 
wordt zichtbaar in de vier meest voorkomende knelpunten: 
opsluiting door overheid, inlijving in milities of het leger, 
geweld – dodelijk en geweld – lichamelijk. Deze vormen van 
vervolging zijn doelgericht, ernstig en ook zichtbaar. 

De overheid is niet zomaar een dader maar is in de categorie 
‘extreem’ de hoofdrolspeler geworden in de religieuze 
vervolging. In deze categorie wordt de systematische inlijving 
in milities of het leger van christelijke mannen dan ook het 
meest duidelijk. Zoals ook in voorgaande jaren werd gezien, 
richt deze vorm van controle en dwang zich met name op 
tieners en jonge mannen. Zo worden de mannen van de 
toekomst door indoctrinatie of uitroeiing weggeroofd uit de 
kerk.

ii)  Vrouwen – gangbaar seksueel geweld en huiselijke 
overheersing

Hoewel ze niet zo vaak worden gedood als mannen (dit 
gebeurt nog steeds wel in 45% van de landen), is seksueel 
geweld een gangbare methode geworden om vrouwen te 
straffen, te mishandelen en te overheersen. Dit wordt gemeld 
in 100% van de landen.

Voor vrouwen, en met name voor bekeerlingen, komt 
het systematisch gebruik van gedwongen huwelijk voor 
in een overweldigende 91% van de landen. Dit is een 
schoolvoorbeeld van verborgen overheersing en misbruik 

25 Deze landen zijn (in volgorde van ernst van vervolging): Noord-Korea; Afghanistan; Somalië; Libië; Pakistan; Eritrea; Soedan; Jemen; Iran; India; Syrië. 

en wordt verergerd door het gebruik van ‘gedwongen 
echtscheiding’, ‘opsluiting’ door familie’ (73%), ‘ontvoering’ en 
‘geweld – lichamelijk’ (64%).

De complexe aard van vervolging van vrouwen in de 
categorie ‘extreem’ is duidelijk te zien aan de melding 
van zestien knelpunten voor vrouwen tegenover negen 
knelpunten voor mannen – die kenmerkend gebruikt 
worden in meer dan een derde van de ‘extreme’ landen. Dit 
percentage weerspiegelt de bevindingen van de afgelopen 
jaren over de hoeveelheid druk die christelijke vrouwen 
ervaren vanwege hun geloof.

a) De gezondheid en stabiliteit van de kerk
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Kerken die te maken krijgen met zware vervolging worden 
regelmatig geconfronteerd met aanhoudende discriminatie en 
vijandigheid, en het is daarom moeilijk om in een dergelijke 
onzekere situatie een positie van stabiliteit te creëren. Zoals 
gezien werd in bovenstaande discussie van de dynamiek 
rondom de knelpunten, kan de reactie van de christelijke 
gemeenschap op vervolging ook nog eens evenveel schade 
toebrengen als de oorspronkelijke daad van de vervolger. De 
verkenning van de gevolgen van genderspecifieke religieuze 
vervolging en de interactie met de geloofsgemeenschap die 
hieronder volgt, heeft als doel de kerk voor te bereiden en de 
geloofsgemeenschap te leren om (in acute situaties) op een 
weerbare manier te ‘reageren’.

i) Bewustzijn of stigma  

Dit deel heeft ook als doel de gevolgen van genderspecifieke 
discriminatie zoals die ervaren wordt door een religieuze 
minderheid, te verkennen. Net als in de rapporten 

uit voorgaande jaren stellen de onderzoekers dat de 
vervolging van een individuele man of vrouw bedoeld is 
om de gezondheid en stabiliteit van zijn of haar familie en 
gemeenschap te aan te tasten. Hoewel deze individuen 
onderdeel zijn van een minderheid die wellicht al 
gemarginaliseerd wordt, heeft discriminatie tegen deze 
individuen bovendien vaak een ongemerkt effect op de 
samenleving als geheel.

Dit rapport vond een verschil tussen het kenmerkend 
gebruik van seksueel geweld en gedwongen huwelijk tegen 
christelijke vrouwen en de daadwerkelijk getelde incidenten, 
wat bevestigt dat deze twee knelpunten vaak verborgen 
blijven (hoofdstuk 4c ‘Geweld tegen vrouwen en meisjes’).

Een toenemend bewustzijn van deze verborgen vervolging 
kan de houding van kerken ten opzichte van de vervolging van 
de mannen en de jongens en van de vrouwen en de meisjes, 
veranderen. Een eerste stap naar het zien en horen van het 
verborgene is kennis over wat je wilt zien en horen. Dit kan 
echter enorme moed vereisen van de kerk in kwestie; de harde 
realiteit in de levens van hun naasten onder ogen zien. 

Zonder een bewustzijn van genderspecifieke vormen van 
religieuze vervolging worden gendergerelateerde manieren 
om de kerk te ondermijnen vaak over het hoofd gezien. Als 
niet bekend is dat huisarrest of seksueel geweld gebruikelijke 
manieren zijn om christelijke vrouwen en meisjes te vervolgen 
vanwege hun geloof, dan wordt dit waarschijnlijk niet herkend 
als vervolging. Dit gebrek aan bewustzijn is vaak de oorzaak 
van een gebrek aan actie en effectieve oplossingen. Als 
bepaalde gebeurtenissen niet herkend worden als zijnde 
vervolging, worden deze incidenten binnen de relevante 
culturele context als ‘normaal’ ervaren. 

Deze automatische (en vermoedelijk onbewuste) 
verwerking van genderspecifieke incidenten betekent 
dat individuen die ze overkomen, wellicht te maken 
krijgen met culturele normen van stigma en schaamte 
vanuit hun eigen geloofsgemeenschap in plaats van 
de steun die ze nodig hebben. Zonder het te beseffen 
hebben geloofsgemeenschappen ‘besloten’ om 
vervolgingsincidenten te interpreteren en erop te reageren 
vanuit cultureel bepaalde filters.

Individuele mannen en vrouwen worden herdacht als 
martelaars voor het geloof als zij fysiek gedood worden. Als 
dezelfde mannen of vrouwen terugkomen van een soort 
‘levende dood’, zoals eerder in dit rapport uitgelegd, dragen 
zij de extra last van het complexe trauma van isolement, 

6. Gevolgen voor de samenleving

Voor de vervolging van vrouwen en meisjes maken 
vervolgers ‘handig’ misbruik van hun beperkingen 
en kwetsbaarheden als vrouwen binnen hun cultuur, 
in combinatie met hun kwetsbaarheid als leden van 
een religieuze minderheid. Men hoeft geen grootse 
strategie te ontwikkelen om de mogelijkheden binnen 
deze overlap van kwetsbaarheden te identificeren en 
uit te buiten. 

Analyse Gender Rapport 2019 Onderzoek naar genderspecifieke religieuze vervolging 
toont meer aan dan de factoren van genderspecifieke 
vervolging; het onthult ook veel van de middelen en 
redenen voor discriminatie, die gebruik maken van 
bestaande maatstaven binnen sociaal geaccepteerde 
genderrollen. Dit is de gemakkelijkste methode van 
religieuze vervolging. 

Analayse Gender Rapport 2019

In Egypte zeggen jonge extremistische moslims tegen jonge 
christelijke meisjes dat ze van hen houden en zich voor hen tot het 
christendom te willen bekeren. Ze beginnen een romantische relatie 
totdat zij op een dag besluiten samen te ‘ontsnappen’. De meisjes 
weten niet dat zij worden ontvoerd. Door de schaamte die hiermee 
gepaard gaat is het moeilijk vast te stellen hoe vaak dit gebeurt, 
omdat de meeste families hier liever niet over praten.
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wantrouwen, stigma en afwijzing van dezelfde religieuze 
gemeenschap die hen had kunnen ondersteunen. Als zij 
ook nog eens terugkeren met een kind geboren uit deze 
strijd, dan groeit dit kwetsbare nieuwe wezen op met een 
stigma waarvan zij zich de oorsprong niet zouden herinneren, 
ware het niet dat hun gemeenschap hen hier dagelijks aan 
herinnert.

ii) Bevorder gezondheid en weerbaarheid 

Dit onderzoek brengt de sterke en voorspelbare rol van 
stigma in de effectiviteit van veel van de meest voorkomende 
knelpunten aan het licht. De gevoeligheden binnen de kerk 
met betrekking tot de knelpunten hebben het potentieel de 
vervolging te versterken. Als deze gevoeligheden bekend 
zijn bij de vervolger, is het gemakkelijk er misbruik van 
te maken omdat de reactie voorspelbaar is. Het gemak 
waarmee genderspecifieke religieuze vervolging plaatsvindt 
in regio’s wereldwijd heeft vergaande gevolgen voor de hele 
christelijke gemeenschap.

Een van de moeilijkste aspecten voor slachtoffers die gebukt 
gaan onder stigma voor een daad waar zij niet voor hebben 
gekozen, is de afwijzing of hertraumatisering door hun 
geloofsgemeenschap die zij vrezen. Seksueel geweld is 
voornamelijk effectief vanwege de reactie vanuit de familie 
of gemeenschap op het slachtoffer. Inlijving in milities is ook 
effectief op de lange termijn vanwege de gewoonten, het 
schuldgevoel en het wantrouwen waarmee rekruten te maken 
krijgen, nog lang na hun vrijlating.

Traumazorg op lange termijn voor slachtoffers kan het 
sleutelelement zijn om overlevenden te helpen omgaan met 
hun verlammende gevoel van hulpeloosheid. Bovendien 
verkeren geloofsgemeenschappen in de mogelijkheid om 
te na te gaan welke non-verbale boodschap zij uitzenden 
naar overlevenden van vervolging. Veel reacties op 
vervolging bevestigen onbedoeld het waardeoordeel van de 

vervolgers wat hun handelen legitimeert. Dit gebeurt door 
het bevestigen van het stigma binnen de gemeenschap voor 
gebeurtenissen waar het slachtoffer geen invloed op had, of 
door de keuze anders te reageren op mannen en vrouwen 
die geleden hebben.

iii) Waarde en theologische tegenmaatregelen

Dit rapport begon met de opmerking dat aanvallen op het 
aspect waaraan een persoon sociale waarde ontleent, 
de basis vormt van elk knelpunt. Deze sociale waarde is 
per definitie een constructie van de samenleving. In de 
onderzochte situaties hangt deze sociale waarde nauw 
samen met sterk afgebakende genderrollen die vaak 
voorzien zijn van theologische betekenis. Dit maakt het 
voor geloofsgemeenschappen bijzonder moeilijk om ze te 
heronderzoeken. 

Families en gemeenschappen spelen een grote rol in het 
vertonen van sociaal voorspelbaar gedrag en vergroten 
daardoor de schade die knelpunten toebrengen. Het 
heronderzoeken van deze sociaal vastgesteld, voorspelbare 
reacties is een van de gemakkelijkste manieren voor 
christelijke gemeenschappen die lijden onder aanvallen op 
hun meest kwetsbare leden op hun meest kwetsbare punten, 
om in actie te komen.

Als een geloofsgemeenschap zou ontdekken dat zij, zonder 
hun geloofsprincipes te verloochenen, een keuze hebben in 
hun reactie op verhandelde dochters of ingelijfde zonen, zou dit 
hun vervolgers ervan kunnen weerhouden deze knelpunten te 
gebruiken, omdat de schade ervan beperkt blijft.

iv)  Een waarschuwing over jeugd en weerbaarheid op lange 
termijn

Dit rapport vestigt de aandacht op het gebruik van inlijving in 
milities of het leger tegen het geweten in en een gedwongen 
huwelijk om te benadrukken dat deze twee fenomenen vooral 
van invloed zijn op de jeugd en daarmee de toekomst van 
de religieuze minderheidsgroep. Dit komt doordat individuen 
hun zelfbeschikking in de kleinigheden van het dagelijkse 
leven verliezen door een gedwongen huwelijk en inlijving in 
milities of het leger. Daarmee ontneemt men hen uiteindelijk 
hun gedachten en geloof. Het is zeer verontrustend om 
te zien dat deze twee knelpunten vooral gericht zijn 
op christelijke jongvolwassenen, en zo een bedreiging 
vormen voor de toekomst van de kerk. Als men bedenkt 
dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke jeugd van een 
minderheidsgroep door deze knelpunten ‘gestolen’ wordt uit 
de gemeenschap, betekent dit dat zij die de toekomst van de 
kerk vormen, riskeren verloren te gaan. 

Er vinden twee soorten uitroeiing plaats bij elk van deze 
knelpunten: ten eerste, het onttrekken van jonge mensen 
aan de ene gemeenschap om een hulpbron te zijn voor een 
andere, en ten tweede, het veranderen van jonge harten en 
gedachten. Als de jongeren de kans krijgen om terug te keren 
in hun gemeenschap, is hun vermogen om te re-integreren 
en zich op een gezonde te ontwikkelen sterk aangetast. 
Daarom moeten geestelijk leiders zich richten op hun taak in 
het waarderen en versterken van hun jeugd terwijl het nog 
kan door hen geestelijk, emotioneel en psychologisch toe te 
rusten om sterk te staan in onvermijdelijke beproevingen. Zij 
moeten hen laten zien dat niets (geen ontvoering, rekrutering, 

Te midden van geweld en vervolging blijven de voorgangers in 
Buenaventura in Colombia het evangelie verkondigen.
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geweld of huisarrest) ooit hun waardigheid kan aantasten, of 
de liefde en aanvaarding van hun gemeenschap teniet kan 
doen.

v) Verdedig gendergelijkheid voor iedereen

Zelfs als de dynamiek van vervolging duidelijker wordt, 
en de gevaren van diepgewortelde gendervooroordelen 
geen toeval meer lijken in de ervaring van de kerk met 
vervolging, kan het een overweldigende uitdaging lijken om 
in te gaan tegen een cultuur van genormaliseerd seksueel 
geweld, gedwongen huwelijk en huisarrest, als het dagelijks 
overleven van de gemeenschap in gevaar is.

26 Palm, S, en Eyber, C., Why Faith? Engaging the Mechanisms of Faith to End Violence Against Children, Joint Learning Initiative on Faith & Local Communities, juli 
2019. < https://jliflc.com/resources/why-faith-engaging-faith-mechanisms-to-end-violence-against-children/> [Bekeken 3 februari 2020]. 

27 UN Women Peace and Security Facts and Figures, UN Women (Online), 2020, <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures> 
[Bekeken 3 februari 2020].

Kerkleiders kunnen bemoedigd worden door de wereldwijde 
pogingen om deze problemen in een samenleving aan 
te pakken. Pleitbezorgers met een andere religieuze 
achtergrond kunnen medestanders worden in het uitroeien 
van de straffeloosheid waarmee deze drie inbreuken op 
de mensenrechten alle geloofsgemeenschappen in een 
land beschadigen. Het is mogelijk dat er mensen zijn die 
pleiten voor het aannemen van internationale verdragen die 
vrouwen beschermen tegen huiselijk geweld of tieners tegen 
kindhuwelijken. Samenwerken met zulke pleitbezorgers kan 
een doorslaggevende rol spelen in het beschermen van de 
christelijke gemeenschap. Dit komt misschien idealistisch 
over, maar een voorbeeld van het effect van een dergelijke 
actie door verschillende religies in het uitroeien van geweld 
tegen kinderen is gepubliceerd in juli 201926. 

De christelijke bevolking, ongeacht haar grootte, heeft de 
mogelijkheid een rol te spelen in het brengen van vrede, 
waar zowel de geloofsgemeenschap en de samenleving 
als geheel profijt van hebben, en dit heeft merkbaar meer 
slagingskans als er vrouwen bij betrokken zijn. Onderzoek 
van UN Women toont aan dat een vredesverdrag 35% 
meer kans heeft om tenminste vijftien jaar stand te houden 
als vrouwen betrokken zijn in het vredesproces27. Als 
geloofsgemeenschappen bewust de betrokkenheid van 
vrouwen in het vredesproces stimuleren, is dit niet alleen 
goed voor de geloofsgemeenschap, maar ook voor de gehele 
samenleving waar zij deel van uitmaken.

b) Gezondheid en stabiliteit van de samenleving

Het idee dat christenen kunnen bijdragen aan een meer 
stabiele en vreedzame samenleving in hun thuisland is al 
lange tijd zowel een kracht van de kerk als een reden voor 

onenigheid vanuit tegenstanders van de kerk die christenen 
in een kwaad daglicht willen zetten.
Op het meest basale niveau berooft de vervolging van 
christenen – en van elke religieuze minderheid – de 
samenleving van mensen die het land kunnen opbouwen 
door hun professionele, intellectuele, financiële of fysieke 
ondersteuning. Het verlies van een enkele bekwame en 
hardwerkende christelijke dokter heeft bijvoorbeeld niet 
alleen effect op zijn gezin en geloofsgemeenschap: elke 
patiënt die afhankelijk is van de expertise en beschikbaarheid 
van de dokter verliest een broodnodig medisch hulpmiddel.

1. Gezien de gangbaarheid van seksueel geweld en 

“Als hij de kostwinner is, veroorzaakt zijn arrestatie 
economische nood voor zijn gezin. Als hij een 
hulpverlener is (bijvoorbeeld dokter), ondervindt de hele 
samenleving problemen vanwege zijn afwezigheid.”

Eritrea

Paul* uit Eritrea werd gearresteerd omdat hij de Here God aanbad 
buiten de vier groepen die door de overheid zijn goedgekeurd. 
Hij zat tien jaar in de gevangenis. Tien jaar onvoldoende eten, 
onvoldoende hygiëne, onvoldoende medische zorg. Het enige wat 
hij moest doen om vrij te komen was een formulier ondertekenen. 
Dit zag hij als verraad van zijn geloof en kon dit niet over zijn hart 
verkrijgen. Paul is kort geleden onverwacht vrijgelaten en moet 
nu omgaan met de prijs van zijn gevangenschap. Zijn ouders zijn 
overleden, zijn familieleden zijn verdergegaan met hun leven en zijn 
leeftijdsgenoten hebben een leven opgebouwd. In dit alles kiest Paul 
ervoor om zich te richten op het geestelijke. Hij weet dat hij erop kan 
vertrouwen dat de Here God voor hem zorgt zoals Hij dat ook in de 
gevangenis deed. * Schuilnaam.

Genderspecifieke religieuze vervolging wordt veel 
gebruikt omdat het:

 − Niet opvalt
 − Laag risico draagt voor de vervolger
 − Zeer effectief is.

Analyse Gender Rapport 2019
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7. Aanbevelingen 

Om de dubbele kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes uit religieuze minderheden aan te pakken doet Open 
Doors de volgende aanbevelingen:

een gedwongen huwelijk als vormen van geweld 
tegen vrouwen van religieuze minderheden, moeten 
overheden:

 − zorgen dat vrouwen gelijk zijn voor de wet zodat de 
daders van seksueel geweld niet onschendbaar zijn; 
in lijn met de gezamenlijke algemene aanbeveling nr. 31 
van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW, the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) 
en algemene opmerking nr. 18 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind (IVRK)28 alle wetgeving intrekken die 
schadelijke praktijken goedkeurt, toestaat of veroorzaakt29, 
inclusief traditionele of religieuze wetten of gewoonterecht, 
en elke wetgeving die het verdedigen van eer accepteert 
als verdediging of verzachtende omstandigheid voor het 
plegen van misdaden in naam van zogezegde eer; 
wetgeving aannemen die kindhuwelijk, vroegtijdig 
huwelijk en een gedwongen huwelijk tegengaan, en 
zorgen dat deze wetten worden gehandhaafd. 

2. Gezien de manier waarop seksueel geweld in 
conflictsituaties wordt gebruikt tegen vrouwen 
uit religieuze minderheden, moet de speciale 
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal inzake 
seksueel geweld in conflictsituaties30 een onderzoek 
doen, met input van de speciale VN-rapporteur voor 
vrijheid van godsdienst of geloof (VGG), om beter 
inzicht te krijgen in de dubbele kwetsbaarheid van 
vrouwen en meisjes uit religieuze minderheden en 
om een voorstel te doen over hoe de kwetsbaarheid 
van vrouwen, die dubbel kwetsbaar zijn vanwege hun 
minderheidsgeloof, verminderd kan worden.

 

3. Gezien de synergie tussen VGG en vrouwenrechten, 
moet de CEDAW-commissie een algemene aanbeveling 
doen die: 

 − erkent dat vrouwenrechten en religieuze vrijheid 
elkaar versterken, niet tegenspreken;

 − erkent dat er een dubbele kwetsbaarheid is voor 
vrouwen en meisjes uit een religieuze minderheid;

 − de synergie tussen VGG en het recht op 
gelijkheid van vrouwen erkent, voortbouwend 
op de basis die de speciale rapporteur voor VGG 
legde met betrekking tot dit onderwerp;

28 CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, Joint general recommendation/comment on harmful practices, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/78/PDF/
N1462778.pdf?OpenElement 

29 Onder schadelijke praktijken vallen ook seksueel geweld en een gedwongen huwelijk.

30 https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/

31 A/68/290, Rapport van de Speciale Rapporteur Heiner Bielefeldt over vrijheid van religie en geloof, 2013, Elimination of all forms of religious intolerance, para. 73. 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.68.290.pdf

 − staatspartijen aanmoedigt om na te denken over 
dit verband tussen VGG en vrouwenrechten;

 − maatregelen voorstelt om de dubbele kwetsbaarheid 
van vrouwen en meisjes uit religieuze minderheden 
aan te pakken, door bijvoorbeeld het aanmoedigen van 
samenwerking tussen instellingen en personen die strijden 
voor vrouwenrechten en VGG; en het aanmoedigen 
van overheden om wetgeving aan te nemen en te 
handhaven zoals in aanbeveling 1 hierboven genoemd.

4. Donerende overheden en instellingen moeten: 

 − Programma’s en hulp specifiek richten op vrouwen die 
te maken hebben met een dubbele kwetsbaarheid 
als leden van een minderheidsgeloof, en erkennen 
dat deze programma’s een belangrijke rol spelen 
in het tegengaan van gewelddadig extremisme;

 − Zorgen dat een genderperspectief geïntegreerd 
wordt in programma’s gericht op het beschermen en 
promoten van VGG, en dat gevoeligheid voor VGG-
zaken geïntegreerd wordt in gendergerelateerde 
antidiscriminatieprogramma’s (zoals aanbevolen 
door de speciale rapporteur voor VGG);31

 − Religie meetellen als kwetsbaarheid in elke 
beoordeling van planning en programmering.

 

5. De wereldwijde kerk moet:

 − Openlijk erkennen hoe gangbaar en ernstig het geweld 
tegen christelijke vrouwen is, vooral in gemeenschappen 
die vanwege hun geloof onderdrukt worden;

 − Bidden voor vrouwen die dubbel kwetsbaar 
zijn vanwege hun geslacht en geloof;

 − Pleiten namens de vrouwen die met deze 
dubbele kwetsbaarheid te maken hebben

 − Strijden voor gerechtigheid voor vrouwen 
die met discriminatie, vervolging of 
geweld te maken hebben door:
 − Het verspreiden van een bijbelse boodschap; 

de Here God heeft een hart voor gerechtigheid 
en waardigheid van alle mensen

 − Vrouwen en mannen te helpen om toegang 
te krijgen tot het recht, zodat daders ter 
verantwoording worden geroepen.
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Religieuze vervolging van christelijke gemeenschappen 
vindt altijd plaats binnen een specifieke wettelijke, sociale en 
culturele context. Deze context is geen bijkomstigheid binnen 
de dynamiek van vervolging, maar is juist de basis om te 
bepalen welke soort vervolging het meest effectief is.

Wanneer men vervolging onder de loep neemt, worden 
wereldwijde patronen zichtbaar die het systematisch 
gebruik van genderspecifieke kwetsbaarheden onthullen. 
Deze patronen tonen aan dat vervolging niet alleen 
genderspecifiek is, in de zin van dat een samenleving de 
waarde van haar leden beperkt tot factoren die buiten hun 
controle liggen, maar dat het altijd bedoeld is om zoveel 
mogelijk schade toe te brengen aan de geloofsgemeenschap 
met zo min mogelijk risico voor de dader. Er valt regionale 
variatie op te merken, en het bestuderen van de specifieke 
kenmerken van elke vervolgingscategorie kan bijdragen 
aan een betere voorbereiding op vervolging. Toch blijft de 
fundamentele conclusie van dit onderzoek dat vervolging 
van christenen niet ‘blind’ is voor geslacht. Genderspecifieke 
vervolging raakt mannen, vrouwen, jongens en meisjes 
– geen enkele groep blijft gespaard. In alle christelijke 
gemeenschappen zijn het echter de vrouwen en meisjes die 
in de meest moeilijke omstandigheden verkeren. 

8. Conclusie
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Vervolging
Er is geen officiële internationale definitie van vervolging. 
Situaties kunnen worden gedefinieerd als vervolging wanneer 
aan mensen de rechten ontzegd worden die genoemd zijn in 
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. De onderzoekers van Open Doors International hebben 
echter gekozen voor een theologische in plaats van een 
sociologische definitie: “Elke vijandigheid die ervaren wordt 
vanwege identificatie met Jezus Christus. Hieronder vallen 
een vijandige houding, woorden en handelingen gericht tegen 
christenen.” Deze brede definitie omvat (maar is niet beperkt 
tot) beperking, druk, discriminatie, tegenstand, misinformatie, 
onrecht, intimidatie, mishandeling, marginalisatie, 
onderdrukking, intolerantie, inbreuk, schending, uitsluiting, 
vijandigheden, intimidatie, misbruik, geweld, etnische reiniging 
en genocide.

Genderongelijkheid
Deze term wordt gebruikt volgens de definitie van UN 
Women, namelijk: “Gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
(gendergelijkheid): verwijst naar de gelijke rechten, 
verantwoordelijkheden en kansen voor vrouwen en 
mannen en meisjes en jongens. Gelijkheid betekent 
niet dat vrouwen en mannen hetzelfde worden, maar 
dat de rechten, verantwoordelijkheden en kansen voor 
vrouwen en mannen niet afhankelijk zijn van het geslacht 
waarmee zij geboren zijn. Gendergelijkheid impliceert dat 
rekening gehouden wordt met de interesses, noden en 
prioriteiten van zowel vrouwen als mannen, met oog voor de 
diversiteit van verschillende groepen vrouwen en mannen. 
Gendergelijkheid is geen vrouwenzaak maar zou voor zowel 
mannen als vrouwen een punt van aandacht moeten zijn. 
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen heeft te maken met 
mensenrechten en is een voorwaarde voor en indicator van 
duurzame ontwikkeling gefocust op mensen.”32

Knelpunten
In dit jaarlijkse rapport wordt onderzoek gedaan naar pressure  
points die typerend zijn voor de ervaring van religieuze 
vervolging van een christelijke man of vrouw. Gebaseerd 
op deze sociaal-culturele constructies van stereotypische 
genderrollen krijgen christelijke vrouwen en mannen beiden 
verschillende sociale, wettelijke, fysieke of economische druk 
te verduren vanwege hun geloof. Knelpunten zijn een manier 
om deze kwetsbare punten te omschrijven en te categoriseren. 
Uit dit onderzoek zijn dertig van deze kwetsbare punten of 
knelpunten naar voren gekomen. De gebruikelijke definitie 
van een knelpunt is “een punt dat intens pijn doet als er druk 
op wordt uitgeoefend”. Knelpunten worden in de vechtsport 
gebruikt om een tegenstander met zo min mogelijk kracht en zo 
groot mogelijk effect te onderwerpen. Net als in de vechtsport 
worden knelpunten van religieuze vervolging benut om een 
hele gemeenschap gemakkelijker te onderdrukken, vooral 
als een combinatie van knelpunten wordt gebruikt. Gebruik 

32 Concepts and Definitions, UN Women, https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm, Bekeken 7 februari 2020.

33 Aangepast van Artikel 1 van het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs, UNESCO, 1960

34 Aangepast van International Labor Organization: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.html

35 Europees Instituut voor gendergelijkheid: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1334.

36 https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/DEFINITIES%20SCHIJN-GEDWONGEN%20HUWELIJK.pdf

van deze knelpunten maakt deel uit van de strategieën van 
vervolgers die iemand willen onderdrukken of straffen voor hun 
geloof. Hoe kwetsbaarder iemand is, hoe gemakkelijker het is 
om hen uit te schakelen.

Knelpunten 2020

Discriminatie of intimidatie via onderwijs
Onderscheid maken in toegang tot onderwijs of deze 
beperken of ontzeggen. Specifiek door: a) een persoon of 
groep personen toegang tot onderwijs van elk type of niveau 
ontzeggen; (b) een persoon of groep personen beperken tot 
onderwijs van lagere kwaliteit; (c) aparte onderwijssystemen 
of -instituten ontwikkelen of in stand houden voor een 
persoon of groep personen; of (d) een persoon of groep 
personen blootstellen aan toestanden die niet recht doen aan 
menselijke waardigheid.33 

Economische intimidatie via baan of bedrijf of toegang tot werk
Een bedrijf gericht economisch benadelen of de toegang van 
een persoon tot werk of een baan beperken of ontzeggen 
vanwege hun christelijk geloof. Specifiek door: a) het 
verhinderen dat christenen betaalde arbeid kunnen krijgen of 
behouden; (b) een persoon of groep personen beperken tot 
arbeidsomstandigheden van lagere kwaliteit; (c) een persoon 
of groep personen blootstellen aan toestanden die niet 
recht doen aan menselijke waardigheid; of (d) dwangarbeid, 
inclusief subtiele vormen hiervan zoals opgebouwde schuld, 
achterhouden van identiteitsbewijzen of dreiging met 
overlevering aan immigratiedienst.34

Economische intimidatie via boetes
Een persoon benadelen door onterechte boetes op te leggen. 

Gedwongen abortus
Het opzettelijk beëindigen van een zwangerschap zonder 
voorafgaande toestemming van de vrouw in kwestie35.

Gedwongen echtscheiding 
Een huwelijk beëindigen zonder toestemming van de partner.

Gedwongen huwelijk 
Een huwelijk dat wordt aangegaan zonder toestemming van 
beide echtgenoten, of waarbij de toestemming van minstens 
een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of 
bedreiging36. Hieronder vallen kindhuwelijken en vroegtijdige 
huwelijken, waarbij in ieder geval een van de partijen jonger 
is dan achttien jaar. Hieronder vallen ook onaangekondigde 
en nadelige polygame huwelijken met het doel een partij te 
onderwerpen om religieuze redenen.

Bijlage A: Definities
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Gerichte verleiding 
Een persoon (seksueel) verleiden met het specifieke doel 
deze af te brengen van het christelijk geloof. 

Geweld – dodelijk
Een persoon doden.

Geweld – fysiek (inclusief marteling)
Lichamelijk geweld dat door een persoon wordt toegebracht 
aan een ander persoon. Onderzoekers beperken dit knelpunt 
tot die gevallen die leiden tot duidelijk lichamelijke schade 
(zoals mishandeling of marteling) maar die niet leiden tot de 
dood. Seksueel geweld wordt hierbij niet meegerekend37.

Geweld – psychisch
Opzettelijke uiting van macht of kracht door dreigingen, 
manipulatie, pesten, vernederen, enzovoorts38.

Geweld – seksueel
A) Verkrachting niet expliciet vermeld 
B) Verkrachting expliciet vermeld
Ongewenste seksuele opmerkingen of seksuele avances, 
waaronder elke seksuele handeling of poging tot een seksuele 
handeling waarbij geweld wordt gebruikt, gedreigd wordt 
met geweld of waarbij gebruik is gemaakt van een situatie of 
toestand waardoor iemand niet in staat was de aanvaller het 
hoofd te bieden, ongeacht de relatie tot het slachtoffer en  de 
setting, inclusief maar niet beperkt tot huis en werk39.

Geweld – verbaal (inclusief intimidatie en belediging)
Hard of beledigend taalgebruik richting een persoon. 

Inlijving in milities of het leger of  dienstplicht tegen 
gewetensbezwaren in
Een persoon dwingen om tegen gewetensbezwaren in te 
dienen in het leger van een land of lid te worden van een 
militie, maar ook een persoon in militaire dienst mishandelen, 
of dwingen specifieke handelingen uit te voeren die tegen 
zijn overtuigingen ingaan.

Mensenhandel
A) Seksuele uitbuiting niet expliciet vermeld 
B) Seksuele uitbuiting expliciet vermeld 
Het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten 
van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel 
die persoon uit te buiten. De dwang kan de vorm hebben 
van (dreigen met) fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook van 
misleiding, misbruik van een kwetsbare positie, misbruik van 
uit de omstandigheden voortvloeiend overwicht, het geven of 
ontvangen van betalingen of voordelen om de toestemming 
te verkrijgen van een persoon die controle heeft over een 
ander persoon40. 

Ontvoering
Iemand opzettelijk van zijn of haar vrijheid beroven of beroofd 
houden onder dreiging van geweld41. 
Ontzegging burgerschap

37 Aangepast van https://www.encyclo.nl/begrip/fysiek_geweld

38 Aangepast van https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6471

39 Aangepast van https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksueel_geweld en https://www.ensie.nl/amnesty-international/seksueel-geweld

40 Aangepast van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen: https://www.nationaalrapporteur.nl/Mensenhandel/

41 https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ontvoering 

42 Aangepast van de uitspraak van de VN over het beëindigen van discriminatie binnen de gezondheidszorg, 2017: https://www.who.int/news-room/detail/27-06-
2017-joint-united-nations-statement-on-ending-discrimination-in-health-care-settings

Het burgerschap van inwoners opzettelijk ontkennen of 
afnemen.

Ontzegging erfenis of bezittingen
Een persoon opzettelijk zijn erfrecht of bezittingen 
ontzeggen.

Ontzegging gemeenschaps-hulpmiddelen 
Toegang tot hulpmiddelen van de gemeenschap 
opzettelijk ontkennen of afnemen. Denk hierbij aan 
gemeenschapsorganisaties, gebouwen of andere publieke 
goederen, diensten of programma’s.

Ontzegging of beperking gezondheidszorg
Discriminatie van mensen die gebruik maken van de 
gezondheidszorg. Het dient ter barrière voor het gebruik 
van gezondheidsdiensten, heeft invloed op de kwaliteit van 
geleverde gezondheidsdiensten, en versterkt de uitsluiting 
buiten de gemeenschap voor zowel individuen en groepen42.
 
Ontzegging toegang tot christelijke materialen
Het ontzeggen van toegang tot christelijke materialen zoals 
Bijbels, studiemateriaal en christelijke symbolen. 

Ontzegging toegang tot sociale gemeenschap of netwerken
Een persoon vernederen of mijden, wat leidt tot buitensluiting 
en ontzegging van toegang tot de sociale gemeenschap of 
netwerken.

Ontzegging voedsel of water
Een persoon opzettelijk voedsel of water ontzeggen.

Ontzegging voogdij over kinderen 
Een persoon de wettelijke en/of fysieke voogdij over zijn kind 
ontzeggen, of het recht een relatie of direct contact met het 
kind te hebben.

Ontzegging wettelijke recht om met een christen te trouwen 
Iemand het wettelijk recht om met een christen te trouwen 
ontzeggen wanneer twee personen willen trouwen maar 
dit volgens de wet niet mogen omdat een of beiden het 
christelijke geloof aanhangen.

Opsluiting door familie (huisarrest)
Een persoon verbieden zijn of haar woning te verlaten 
behalve in specifieke beperkte omstandigheden.

Opsluiting door overheid
Een persoon opsluiten in een plaats die als gevangenis wordt 
gebruikt door een overheidsorgaan of een agent.

Opsluiting in psychiatrische inrichting
Een persoon opsluiten in een psychiatrische inrichting.

Valse beschuldiging
Onbewezen juridische aanklachten tegen een persoon uiten 
die misleidend en onwaar zijn. 
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Verbod op reizen of beperking van bewegingsvrijheid
Verhinderen dat een persoon ergens heen reist of hem of 
haar beperken in de bewegingsvrijheid. 

Verdrijving uit huis 
Een persoon plotseling en onder dwang verdrijven uit de 
woning waar hij of zij verblijft, of dusdanig onder druk zetten 
dat hij of zij niet de vrijheid ervaart om te blijven.

Verdrijving uit stad of land
Een persoon plotseling en onder dwang verdrijven uit de 
stad of het land waar hij of zij verblijft, of dusdanig onder druk 
zetten dat hij of zij niet de vrijheid ervaart om te blijven.

Verplichte religieuze kleding 
Een persoon dwingen of onder dwang zetten om religieuze 
kleding te dragen.
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Grotere reikwijdte data-analyse

Gezien de grote interesse in en de relevantie van dit 
‘nieuwe’ genderspecifieke onderzoek, zijn in 2020 extra 
onderzoeksmiddelen toegewezen om de onderzoeksdata 
van Open Doors International die inzicht geeft in 
genderspecifieke omschrijvingen uit te breiden. Dit heeft 
geresulteerd in een uitgebreidere data-analyse in 2020. Er 
moet echter opgemerkt worden dat er in de zomer van 2019 
een nieuwe analyse is uitgevoerd met de data uit 2019, om uit 
aanvullende lagen data knelpunten te identificeren die eerder 
buiten de reikwijdte en capaciteit van de onderzoeksafdeling 
lagen. In de vergelijking van gegevens tussen 2019 en 
2020 werd voor de totstandkoming van dit rapport zowel de 
originele eerste data uit 2019 als de herziene data uit 2019 
gebruikt.

Veranderen in categorisering knelpunten

Na analyse van de knelpunten van de afgelopen jaren, 
werd het juist geacht om een aantal veranderingen door 
te voeren in de namen en definities van de knelpunten 
die gebruikt werden. Analisten scheidden bijvoorbeeld 
in voorgaande jaren verkrachtingen van andere soorten 
seksueel geweld. In het rapport van 2020 zijn deze twee 
knelpunten samengevoegd tot een gecombineerde categorie 
van alle soorten seksueel geweld. Het besluit deze samen te 
voegen werd genomen vanuit het standpunt dat verkrachting 
ook seksueel geweld is en tegelijk kan voorkomen met 
andere vormen van seksuele aanvallen. Bovendien werd 
opgemerkt dat door de taalkundige en culturele verschillen 
in het gebruik van deze termen in de vijftig landen, de term 
‘seksuele aanval’ niet duidelijk was. In sommige landen 
betekent het verkrachting, in andere landen ongepaste 
aanrakingen. Omdat er een herdefiniëring van dit knelpunt 
heeft plaatsgevonden, is een directe vergelijking tussen 
de resultaten van 2020 en die van de voorgaande twee 
rapporten niet mogelijk wat betreft de cijfers voor seksueel 
geweld. Om te zorgen dat een genuanceerd begrip van 
deze dynamiek mogelijk bleef, hebben analisten het nieuwe 
gecombineerde knelpunt genoteerd als ofwel ‘Geweld 
– seksueel (a) – (verkrachting niet expliciet genoemd)’ of 
‘Geweld – seksueel (b) – (verkrachting expliciet genoemd)’ 
om te zorgen dat informatie over het soort seksueel geweld 
niet verloren gaat. 

Verder is ‘gedwongen bekering’ verwijderd als knelpunt en 
vallen meldingen van gedwongen bekering onder de manier 
waarop druk wordt uitgeoefend om een zogezegde bekering 
af te dwingen. Het knelpunt ‘dwangarbeid of slavernij’ is 
veranderd in ‘mensenhandel’; ‘vernederen en mijden’ wordt 
nu meestal gerekend onder ‘ontzegging toegang tot sociale 
netwerken’. In de nieuwe definities is ‘geweld – huiselijk’ 
verwijderd en zijn ‘ontzegging toegang tot christelijk 
materiaal’ en ‘gerichte verleiding’ toegevoegd. De knelpunten 
‘gedwongen huwelijk – gerichte verleiding’ en ‘gedwongen 
huwelijk – polygamie’ zijn gecombineerd tot ‘gedwongen 
huwelijk’.

Onderzochte landen: in het onderzoek naar genderspecifieke 
religieuze vervolging wordt de groep van vijftig landen waar 
christenen het zwaarst vervolgd worden om hun geloof 
jaarlijks aangepast op basis van de resultaten van een 
onderzoek naar 73 landen waar veel vervolging plaatsvindt. In 
2020 zijn de landen Kameroen, Niger en Burkina Faso de top-
50 binnengekomen, waar op de Ranglijst Christenvervolging 
2020 en in het bijbehorende rapport nog Azerbeidzjan, de 
Palestijnse Gebieden en Mexico stonden.

Bijlage B: Veranderingen in methodologie 
van 2020 

Veranderingen in knelpunten

Knelpunt 2019 – verwijderd
Knelpunten 2019 

toegevoegd of vervangen

Seksueel geweld en 
verkrachting als aparte 

categorieën 

Gecombineerde categorie 
‘Geweld – seksueel’

Dwangarbeid of slavernij
Meegerekend onder 

‘Mensenhandel’

Geweld – huiselijk
Geen apart knelpunt, 

huiselijk geweld valt onder 
andere soorten geweld

Vernederen en mijden
Ontzegging toegang 

sociale netwerken 

Gedwongen bekering

Niet langer 
gecategoriseerd als 

knelpunt, maar als doel van 
vervolging

Gedwongen huwelijk – 
gerichte verleiding

‘Gerichte verleiding’ en 
‘Gedwongen Huwelijk’ – 

aparte categorieën

Gedwongen huwelijk - 
polygamie

Valt onder ‘Gedwongen 
huwelijk’


