började träna inför loppet,
säger Pawel Pietrzak.
Han hoppar av sin cykel

häller upp gulaschsoppa till
cyklisterna.
På bordet finns också
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Resan är det viktigaste
– Jag är inte säker på varför men det är tydligen inte

Han hoppas på bättre läge
för Mellanösterns kristna
Kalmar
Kristna har länge diskriminerats i Mellanöstern.
I samband med vårens
revolutioner har många av
Mellanösterns kristna fått
hopp om en bättre tillvaro.
en av dem som hoppas
är Ramses Gendy från
egypten.
– Jag har kommit till
Sverige för att berätta om
vår situation. Vi är intresserade av Sverige och landets
demokrati, säger Ramses
Gendy.
Han har rest från sitt
hemland Egypten för att
hälsa på Pingstkyrkan i Kalmar.

Riskerar att straffas
– Vi har haft ett långt
samarbete med de kristna
i Egypten men vi har tidigare inte vågat berätta om
det i media, säger Stefan
Halldorf, från Pingstkyrkan
i Kalmar.
Anledningen
är
att
Mellanösterns kristna som
uttalar sig riskerar att råka
illa i.
– Om jag skriver om mina
åsikter eller om min tro på
nätet eller i en artikel kan
jag bli straffad.
– Ofta gör de ingenting
mot mig personligen utan
angriper kanske någon i

KRIstnas sItUatIon I MeLLanösteRn. Ramses Gendy är
kristen och bor i Egypten. I söndags hälsade han på Pingstkyrkan
i Kalmar och berättade om de kristnas situation innan och efter
revolutionerna i Egypten och mellanöstern. På bilden, Ramses
Gendy och Stefan Halldorf. Foto: lena Finnas
familjen som en sorts varning, säger Ramses Gendy.
Bland annat tvingas alla
i Egypten tala om vilken
religion de tillhör.

Bär id-kort
– I Egypten har alla ett
id-kort där det står vilken
religion man tillhör. Om jag
söker ett jobb och räcker
fram mitt id-kort så tittar
de bara på det och säger att
de ska höra av sig. Sedan så
ringer de aldrig, säger Ramses Gendy.
Förutom id-märkning är

det många i Egypten som
varit rädda för att uttrycka
sig.

har blivit bättre
– Det är få som vågar
säga vad de tycker och tänker när de befinner sig ute
på gatan. Men det har blivit
lite bättre i samband med
revolutionen.
– Nu hoppas vi och ber
för att det ska bli bättre för
oss kristna i Mellanöstern,
säger Ramses Gendy.
Lena FInnas
lena.finnas@ostran.se

rullade
tionen
medan

