FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD
_______________________________________________________________________________
Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Frederiksberg, den 19. august 2015
J.nr. 013
BN/dlv

Der indkaldes herved til møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 2. september
2015, klokken 10:00 til 15:30 i Bispegården, Nørregade 11, København.
Mødet begynder en time tidligere end normalt og er henlagt til Bispegården i Nørregade, hvilket
giver Rådet mulighed for at deltage i høring i Fællessalen på Christiansborg klokken 13:00 til 15:30
om religiøse minoriteters (ikke mindst det kristne mindretals) forhold i Pakistan (se nedenfor).
MKR er medarrangør. Af hensyn til Christiansborgs kalender måtte høringen placeres sammenfaldende med rådsmødet, hvilket ikke var vores ønske. Men i den givne situation giver det mening at
Rådet deltager heri. Og det er en god anledning til ved det forudgående rådsmøde at sætte tematisk fokus på den mere og mere sammenhængende emnekreds, som trosfrihed/forfølgelse – flygtninge/asyl/migranter – Mellemøsten/Europa udgør. MKR er på forskellig vis inddraget i dele heraf.
Samfundsmæssigt vil dette have fokus i lang tid fremover.
Evt. afbud bedes meddelt sekretariatet senest tirsdag den 25. august klokken 10:00.

Dagsorden MKR 4/15
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra MKR 3/15
3. Siden sidst - orientering
a. Sekretariat og medarbejdere
b. Ansøgning til Fællesfonden om forhøjelse af bevilling til MKR
c. Opfølgning på sidste mødes temadrøftelse om internationale relationer
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4. Økonomi
a. Regnskab for 1. halvår 2015
5. Folkekirkens Asylsamarbejde efter bevilling fra TRYG-fonden
6. Tematisk drøftelse
Emnekredsen: Trosfrihed – kristenforfølgelse – Mellemøsten/Europa – interreligiøs dialog
og sameksistens – asyl, flygtninge og migranter

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
7. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
b. Det Lutherske Verdensforbund
- Orientering fra Councilmøde
- LVF-assembly i Namibia 2017
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker
c.2. Leuenberg
c.3. Porvoo
8. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
b. Folkekirkens Mission
c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken

Eventuelt

Med venlig hilsen

Mogens Mogensen
Formand

Høring om menneskerettigheder
og religiøse minoriteters vilkår
med udgangspunkt i Pakistan
Christiansborgs Fællessal d.2.9.kl.13-15.15
Retten til frihed i forhold til tro, tanke og religion er en kompleks problemstilling. I 64 ud af
verdens 198 stater var religionsfriheden i en undersøgelse ifølge PEW Research Center enten
stærkt begrænset eller ligefrem ikkeeksisterende.
Religiøse konflikter og konflikter om religion er i stigende grad en komponent, ikke blot i Mellemøsten, men i store dele af verden når man ser bort fra Nord- og Sydamerika. Efter det såkaldte arabiske forår med de efterfølgende politiske omvæltninger er det med ét blevet meget
tydeligt hvor stort et omfang problemet kan antage.
Vi ønsker med denne høring to ting:
1. Dels at gøre opmærksom på sammenhængen mellem religiøs tro, begrænsning af trosfrihed,
diskrimination og forfølgelse.
2. Dels at henlede opmærksomheden på Pakistan og med udgangspunktet i Pakistan at indgå i en
dialog om hvad Danmark kan gøre for at beskytte religions- og trosfrihed.

Program
13.00: Velkomst ved Yildiz Akdogan og introduktion til mediator Rushy Rashid.
13.05: Introduktion til det overordnede felt: Religionsfrihed og religionsforfølgelse v/ Jonas Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd.
13.10: Introduktion til høringens aktuelle kontekst: Danmissions samarbejde med Church of Pakistan
v Mogens Kjær, generalsekretær i Danmission.
13.15: Vidnesbyrd fra Pakistan: Personligt oplevede erfaringer fra Pakistan.
13.25: Advokat Nasir Saeed fra CLAAS’ London kontor: Religiøse minoriteters situation i Pakistan og
Pakistans udfordringer.
13.40: Biskop Humphrey Peters, Peshawar stift: Kristne og kirkens situation i Pakistan og hvad Danmark og danske NGOere kan gøre.
13.55: Tidligere Special Rapporteur to the UN on Freedom of religion or belief, Ms. Asma Jahangir:
Religiøse minoriteter i Pakistan: Hvad Danmark og danske civilsamfundsorganisationer
kan gøre.
14.20: Paneldiskussion og debat
Mediator Rushy Rashid og udspørger Thomas Gammeltoft Hansen, Institut for menneskerettigheder.

Høringens vært er Yildiz Akdogan, MF for Socialdemokraterne. Høringen er arrangeret i sam15.05: Marie Juul Petersen, Institut for Menneskerettigheder:
arbejde mellem Danmission og
Konkrete anbefalinger til udenrigs- og udviklingspolitiske aktører.
15.15: Tak til ordstyrer og afrunding ved Yildiz Akdogan, derefter kaffe / kage og vand/frugt

