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INDIEN/Kashmir 
 

Kära Vänner och 

Understödjare! 
  

   

Till den 

här guds-

tjänst-

lokalen 

och till 

andra här i 

Kashmir 

kommer 

fler och 

fler för att 

lyssna till 

det kristna 

budskapet.  

 

Indien är det sjunde största landet till ytan och det näst folkrikaste landet med 1,38 miljarder invånare (2020).  

 

Svenska UD skriver på sin hemsida: Indien är världens största demokrati och fria och rättvisa val genomförs 

regelbundet. Landet har en omfattande lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna. Den uråldriga indiska 

traditionen av social indelning enligt kastsystemet lever kvar och påverkar de så kallade lägre kasternas åtnjutande 

av de mänskliga rättigheterna negativt. Trots att levnadsvillkoren har förbättrats de senaste decennierna och den 

absoluta fattigdomen minskat, lever fortfarande hundratals miljoner människor i fattigdom. En stor del av 

befolkningen har bristande tillgång till mat, bostad, rent vatten, sjukvård och utbildning. Kvinnor, barn, personer 

från de lägre kasterna, urfolk, personer som tillhör etniska, religiösa och sexuella minoriteter samt personer med 

funktionsnedsättning är de mest utsatta… Rättsväsendet är överbelastat och cirka 70 procent av alla frihetsberövade 

väntar på att få sina ärenden prövade. Korruption är ett utbrett problem och förekommer även inom rätts- och polis-

väsendet. Tortyr och dödsfall i häkten och fängelser förekommer. Indien tillämpar dödsstraff… I samband med 

terrorismbekämpning och upprätthållande av den inre säkerheten i landet rapporteras om allvarliga kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna från militärens sida. Detta gäller framför allt i de nordöstra delarna av landet och i del-

staten Jammu och Kashmir, som delvis täcks av speciallagstiftning… Militanta grupper i ovan nämnda regioner gör 

sig skyldiga till betydande övergrepp på civilbefolkningen… Rätten att utöva sin religion respekteras generellt. Inte 

desto mindre upplever kristna och muslimer att brott och hot riktade mot dem har ökat på senare år och rapporter 

från internationella människorättsorganisationer pekar mot en ökning i förekomsten av hatbrott.  
 

 

Narendra Modi, som sedan 2014 är landet premiärminster, 

ledde under studietiden en hindunationalistisk organisation på 

yttersta högerkanten som aktivt kämpar för Hindutva, d.v.s. 

att Indien är och ska vara hinduernas hemland. Under hans 

tid vid makten har hinduernas ställning stärkts medan det 

blivit allt svårare för muslimer och kristna. Stiftelsen Brödet, 

som för flera år sedan stött några kristna självhjälpsprojekt i 

Kashmir genom inköp av symaskiner och fåruppfödning, har 

nu fått en aktuell hälsning från en pastor som arbetar i 

Kashmir. Han skriver att verksamheten visserligen går bra 

nu, men nyligen blev en annan kristen församling avstängd 

och oron är stor att detta ska drabba även andra församlingar. 

Tänk på oss och be för oss, vädjar pastorn.       

Hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
 

 

Stiftelsen Brödet  BG 900-4201, PG 90 04 20-1, Swish 1239004201   
Org.nr: 802401-2844, www.stiftelsenbrodet.se, e-mail: kontakt@stiftelsenbrodet.se 

Postadress: Stiftelsen Brödet, Att. L.Åkerlund, Grev Turegatan 64, 114 38 Stockholm Tel: 070-2545233 
 

Styrelse: Lena Åkerlund, ordf, Roger Arvidsson, sekr, Gloria Vintila Andersson, Arne Wikström,  

Suppl: Ivar Boman, Elisabeth Kedland Hofberg  

 

http://www.stiftelsenbrodet.se/

