
Kamal & Christina på uppdrag i Egypten 

Kamal Fahmi och hans svenska fru Christina har många år arbetat med evangeliskt 

arbete i Mellanöstern. Nu lämnar de åter det lugna Sverige för en planerad treårsperiod 

i det politiskt oroliga Egypten. Genom organisationen ”Set my people free” kämpar de 

för allas rätt till religions- och trosfrihet.  

 

                  
 

På sistone har nyhetssändningarna innehållit rapporter om demonstrationer, upplopp och 

undantagstillstånd i vissa delar av Egypten. Kamal Fahmi avskräcks inte av detta, trots att han 

är kritisk till den form av demokrati som tillämpas av presidenten Mohamed Morsi, som fick 

majoritet i valet i juni förra året.  

– Egyptens president Morsi, och Muslimska brödraskapet som han representerar, försöker 

kontrollera landet fullständigt. Presidenten har tillsatt tio nya guvernörer, varav sju kommer 

från det muslimska brödraskapet. De bryter mot grundläggande demokratiska principer 

genom diskriminering, genom att inte ha ett oberoende rättssystem och genom att slå ner mot 

journalister och bloggare. Folket vill ha frihet men deras förväntningar har krossats. 

Konstitutionen har ändrats och folkets demokratiska rättigheter till press- och religionsfrihet 

motarbetas. 

  

Kamal och Christina har i många år varit verksamma i Mellanöstern. I Egypten kommer 

Kamal att fortsätta sitt arbete att skapa opinion för religionsfrihet. Bakom sig i organisationen 

”Set my people free” har han ett stort nätverk av individer, kyrkor och organisationer. 

Tillsammans vill de stå upp för att de som vill konvertera från islam ska ha möjlighet att leva 

ut och praktisera sin nya tro i sina hemländer. 1,3 miljarder muslimer i världen har inte den 

möjligheten – straffet för den som lämnar islam är döden.  

– Om vi inte reser oss upp mot dessa orättvisor kommer det aldrig att bli någon förändring. 

Alltför ofta är de goda människorna tysta och det bidrar till att många får lida fängelse, tortyr 

och avrättning. Vi måste våga tala ut mot orättfärdighet och orättvisor, säger Kamal Fahmi.  

 

Kamal citerar den sydafrikanske kyrkoledaren Desmond Tutu: ”Om du ställer dig neutral till 

orättvisor, så har du valt förtryckarens sida. Om en elefant har sin fot på en råttas svans, och 

du säger att du ställer dig neutral till detta, så kommer inte råttan att uppskatta din neutralitet.” 

Kamal tror att saker går att förändra därför vill han stå upp mot förtryckarna.  



– Islams anti-konverteringslag står i strid med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Artikel 18 är särskilt viktig i detta sammanhang: ’Var och en har rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och 

trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva 

sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och 

religiösa sedvänjor’. 

 

Kamal Fahmi vill väcka opinion för detta, och är villig att lida för sin övertygelse, om det 

skulle bli nödvändigt. Det är i förtröstan på Guds beskydd och trofasthet som han och hustrun 

Christina åter lämnar den trygga tillvaron här i Sverige. 

– Vi vill inte styras av fruktan, utan vill vara trogna det Gud har kallat oss att göra. De flesta 

människor i Egypten, även många av dem som röstade på Morsi, vill se trosfrihet i landet, och 

möjlighet för alla att uttrycka sina åsikter. Religionsfrihet är en nyckel till rättvisa och frihet 

på alla områden. Det kan ta tid att förändra situationen, men det är värt att kämpa för! 

 
Börje Norlén 


