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Wereldwijd heeft de crisis rond de Covid-19-pandemie mensen die al kwetsbaar waren nog 

kwetsbaarder gemaakt. In 2020 heeft gendergerelateerde religieuze vervolging (GRV) het hoogste 

niveau bereikt in de drie jaar dat dit onderzoek nu verschijnt. Vrouwen lopen daarbij vaak meer risico 

dan mannen. De meest voorkomende pressiepunten (‘pressure points’) voor christenen laten het 

bekende patroon bij gendergerelateerde vervolging zien. Hieronder zetten we vijf nieuwe 

bevindingen uit het rapport van 2021 op een rij.  

De crisis rond de Covid-19 pandemie verergert de situatie voor weerloze christenen. De 

pressiepunten ‘geweld met dodelijke afloop’, ‘doelgerichte verleiding’ en ‘fysieke aanvallen’ zijn in 

aantal toegenomen. In thuissituaties hebben de lockdowns geleid tot een hoger aantal fysieke 

aanvallen op christenen, geïsoleerd in hun huizen met vijandige familieleden die hun geloof 

afkeuren. In Latijns-Amerika en de landen ten zuiden van de Sahara maken criminele groeperingen 

en milities misbruik van kwetsbare situaties als gevolg van de coronacrisis. Zij kunnen vaker straf 

voor hun daden ontlopen. 

In conflictgebieden komt gendergerelateerde geloofsvervolging vaker voor. Voor mannen neemt 

het risico om ontvoerd of gedood te worden fors toe. Ook kunnen zij gedwongen worden zich aan te 

sluiten bij militaire groeperingen of milities. Vrouwen lopen vaker het risico slachtoffer te worden 

van mensenhandel, ontvoering of doelgerichte manipulatie in de relatiesfeer; ook worden zij vaker 

gedwongen hun land te ontvluchten.  

  

Het aantal meldingen van de pressiepunten ‘psychisch geweld’ en ‘mensenhandel’ is voor 

vrouwen toegenomen. De toename van psychisch geweld raakt vooral vrouwen en meisjes. Zij leven 

vaak met de angst om aangevallen te worden, of worstelen met trauma’s door fysieke en seksuele 

aanvallen in het verleden. De toename van mensenhandel treft met name vrouwen, hoewel ook 

mannen en jongens nog steeds te maken hebben met dwangarbeid en mensenhandel. 

 

Bij de inzet van gendergerelateerde geloofsvervolging als pressiemiddel tegen christenen speelt 

schaamte een grote rol. Mannen geven aan dat ze bij arrestatie vernederd en voor gek gezet 

worden. Ook worden ze mishandeld of gediscrimineerd op de werkvloer. Bij vrouwen en meisjes die 

christen zijn, worden seksueel geweld en gedwongen huwelijken gebruikt als dwangmiddel, om 

controle uit te oefenen en om schaamte op te roepen. Wat hier meespeelt, is de sterke relatie die er 

is tussen seksuele reinheid en de eer van de familie of gemeenschap. 

Individuele aanvallen op mannen en vrouwen hebben de familie en de christelijke gemeenschap 

als specifiek doel. Aanvallen richten zich op juist die gebieden waar individuen het meest kwetsbaar 

zijn – vaak op de maatschappelijke rol of waarde van mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld: omdat 

christenmannen vaak het hoofd van de familie, kostwinner of kerkleider zijn, zijn zij vaak het doelwit 

voor/van tegenstanders. Deze belagers willen de christelijke familie en gemeenschap in groter 

verband schade toe brengen. Ook vinden seksueel geweld, mensenhandel en gedwongen huwelijken 



vaker plaats dan voorgaande jaren. In feite worden vrouwenlichamen gebruikt als wapen om de 

christelijke minderheden schade toe te brengen en de groei van de kerk te beperken. 

Aanbevelingen 

Het complexe probleem van gendergerelateerde geloofsvervolging heeft oplossingen nodig die soms 

uiteen kunnen lopen.  

Het rapport GRV doet aanbevelingen naar verschillende instanties. Open Doors roept regeringen op 

om ’meer oog te hebben voor gendergerelateerde geloofsvervolging in hulpprogramma’s en 

wetgeving. Zij moeten er alles aan doen om mensenhandel, gedwongen huwelijken en 

kindhuwelijken te voorkomen en daders te bestraffen.  

De kerk wereldwijd wordt gevraagd om de ernst en reikwijdte van geweld tegen christenvrouwen, 

vooral in gemeenschappen waar christenen vervolgd worden, bespreekbaar te maken. Het rapport 

roept op tot gebed en pleitbezorging voor vrouwen die dubbel kwetsbaar zijn door hun sekse en hun 

geloof. Ook moet er naar gerechtigheid gezocht worden voor vrouwen die vervolging, discriminatie 

of geweld ondergaan. 

 
 


