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Cadena perpètua per ser cristià
Segons Benedict Rogers, de Christian Solidarity Worldwide, els catòlics de Corea
del Nord van a la presó per la resta de la seva vida
06 Setembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Si ets cristià a Corea del Nord, acabaràs en una presó per la
resta de la teva vida

Aquestes són les paraules de Benedict Rogers, treballador de Christian Solidarity Worldwide,
una organització en defensa de la llibertat religiosa en el primer reportatge del curs de Rome
Reports. Rogers coordina l’equip que s’ocupa d’Àsia; per això coneix bé situacions com les de
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Corea del Nord i la Xina. Assegura que a Corea del Nord els cristians no tenen cap llibertat
religiosa; a més, corren perill de mort si els descobreixen practicant la seva fe.

Presó per ser cristià
“Si ets cristià a Corea del Nord i et descobreixen; -assegura Rogers- si es descobreix que tens
una Bíblia a casa, que et reuneixes amb uns altres per resar; acabaràs en un camp de
presoners probablement la resta de la teva vida, i en alguns casos podries ser executat”.
Explica que aquest grau de persecució religiosa a Corea del Nord es deu al fet que el seu
règim exigeix lleialtat total a la família Kim, la qual cosa ho fa especialment intolerant amb
els cristians.

Crec que en certa manera s’associa als cristians amb Occident, amb
Amèrica i, per descomptat, amb Corea del Sud

A la Xina se segueixen tancant esglésies i eliminant creus. Per això, trenta-quatre esglésies
de Pequín han emès una declaració en la qual demanen al govern que respecti la llibertat i
els drets religiosos.”En certs llocs on, per exemple, els cristians que tenen una creu o una
pintura de Crist en la paret, la policia ve i els demana que la llevin i la reemplacin amb un
quadre de Xi Jinping“; assegura Benedict Rogers.

Christian Solidarity Worldwide
És una organització cristiana de drets humans, especialitzada en llibertat religiosa. Va néixer
com a resposta a la persecució contra els cristians a tot el món, però també ajuda a altres
comunitats com els Ahmadiyya, Rohingya i Bahá‘í. Christian Solidarity Worldwide és
independent de qualsevol govern o persuasió política, però com a organització de defensa té
com a objectiu inﬂuir als governs i altres organismes en qüestions de llibertat religiosa en
l’àmbit internacional.
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També s’esforça per inﬂuir en les actituds i comportaments; la legislació i les polítiques; que
condueixen a la discriminació religiosa i la persecució religiosa. Intenten aconseguir un canvi
durador en la cultura, la política i la societat. A través dels seus diversos recursos,
esdeveniments i iniciatives, Christian Solidarity Worldwide també té com a objectiu mobilitzar
al públic en general per orar, protestar i brindar en nom dels cristians perseguits, als no
cristians perseguits i a les persones perseguides sense fe.
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