Tal på Hovrättstorget, Jönköping, den 29 juni 2013. Möte til stöd för kidnappade.
Jag ska säga några ord om de kristnas situation i dagens Syrien och hur den på kort och lång sikt
kommer att beröra även oss svenskar.
Det finns som jag ser det minst 3 goda skäl till varför vi ska bry oss om det som sker med den
kristna minoriteten i Syrien;
1. Den första är den att vi svenskar, genom den moral vårt samhälles grundvalar baseras på,
delar en gemensam värdegrund med de kristna i Syrien.
Det är inte så konstigt, för det var på vägen till Damaskus som Saulus blev omvänd från att
vara en förföljare och mördare till att bli en kristen missionär och sedan dess är känd
historiskt under namnet Paulus - och det var i en stad i dåvarande Syrien som de kristna för
första gången i historien kallades för just kristna.
När vi stöder de utsatta kristna i Syrien så stöder vi gemensamma grundvärderingar som
dialog, att visa andra respekt, att bry sig om sin familj och sina grannar, att värna lag och
rätt. Vi stöder ljuset, hoppet, i ett tilltagande sekteristiskt mörker. Värden som är viktiga
värna för att upprätthålla respekten för det mänskliga livet och en positiv samhällsutveckling
för alla människor där borta oavsett religiös tillhörighet.
2. Det andra goda skälet till varför vi ska ge vårt stöd till de utsatta kristna är det att kristna i
Syrien har alltid eftersträvat dialog och samförstånd med sina grannar. Man har inte tagit del
i väpnade miliser och man har sökt positiv förändring genom långsiktigt arbete. De kristna i
Syrien har inga utländska regeringar som bundsförvanter och ignoreras allt för ofta av
massmedia i väst.
När den så kallade oppositionen i april månad kidnappade två ledande kyrkledare, två
biskopar, när dessa var på väg hem från hjälparbete vid gränsen till Turkiet, så var det inte
bara ett angrepp på deras person och ett slag i ansiktet på den utsatta kristna minoriteten,
utan det var även ett angrepp på alla oss som söker dialog istället för våld. Ett övergrepp på
våra gemensamma värdegrunder och etik. Biskoparna är fortfarande försvunna.
Utöver detta så mördas kristna, kyrkor skändas och bränns ner. Övergreppen är så många
och råa att det är svårt ta in informationen som kommer. Senast häromdagen detonerade de
så kallade frihetskämparna en stor bomb i Damaskus kristna kvarter.
3. Det tredje skälet till varför du som samhällsmedborgare ska bry dig, oavsett vad du anser i
övrigt om det jag precis talat om, är att enligt svensk säkerhetspolis så rekryteras unga
människor i ansenliga antal i svenska förorter till terrornätverken i Syrien.
I videoinspelningar har man även uppmanat att ta detta krig till Sverige, vilket rapporterades
i Svenska Dagbladet den 26 november förra året. Den dag en del av dessa krigserfarna och
krigstraumatiserade återvänder hit så kommer den moderna terrorismen att drabba även oss
vanliga medborgare. Vi har alltså inget att vinna på att ge vårt stöd till den brokiga skara
oppositionsgrupper som vill ha förändring genom blodbad. Den terror vi tillät pågå mot
kristna i Syrien blir med ens långtifrån fjärran vår egen verklighet.
Syriens sak ÄR med andra ord VÅR gemensamma sak.
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