
 
 

Respons 

Mauritania: Konvertering til kristendommen 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hvor mange konvertitter med mauritansk bakgrunn finnes det i Mauritania? 

• Hvordan blir konvertitter behandlet av myndighetene og samfunnet rundt? 

• Hva er straffen for misjonering i Mauritania? 

 

Hvor mange konvertitter med mauritansk bakgrunn finnes det i Mauritania?  
Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange konvertitter med mauritansk bakgrunn det 
finnes i Mauritania. Landguiden (u.å.) opplyser at det at finnes ”noen tusen” kristne i landet. 
Den katolske organisasjonen Aide à l’Eglise en Détresse (AED) (u.å.) opplyser på sin side at 
det finnes omlag 9500 kristne i Mauritania. Det fremkommer imidlertid ikke om disse tallene 
kun omfatter mauritanske konvertitter, eller om også kristne utlendinger (herunder afrikanske 
migranter på vei til Europa) regnes med. Det er også mulig at det blant de 9500 kristne også 
finnes personer som går inn i en lengre kristen tradisjon ved at slektningene deres konverterte 
til kristendommen under kolonitiden, men dette er det vanskelig å finne informasjon om.  

Hva som regnes som ”kristen” i de nevnte kildene er også uklart. AED opplyser at av de rundt 
9500 personene som de opererer med, er kun 5000 døpte katolikker. Det finnes ingen tall på 
antall mauritaniere som tilhører eventuelle protestantiske grupper i landet, men det dreier seg i 
tilfelle om svært få personer. 

Hvordan blir konvertitter behandlet av myndighetene og samfunnet rundt? 
Informasjonstilfanget om situasjonen for mauritanske konvertitter er svært begrenset. USAs 
utenriksdepartement (2009) rapporterer ikke om overgrep mot religiøse minoriteter i 2008, 
heller ikke Freedom House (2009).   

Den romersk-katolske kirken er en veletablert institusjon i Mauritania og feiret 40-
årsjubileum i 2006. Den katolske biskopen i Nouakchott, Martin Happe, opplyser i et intervju 
med det katolske nyhetsbyrået Agence Zenit at den katolske kirken er velkommen i 
Mauritania og at den mauritanske staten ikke legger seg opp i den katolske kirkens sosiale 
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arbeid (AED u.å.) Den katolske kirken rapporterer heller ikke om overgrep mot kristne på 
sine nettsider (Mission Catholique u.å.). En eventuell underrapportering av reaksjoner mot 
kristne kan skyldes at den katolske kirken i Mauritania ønsker å holde seg inne med 
mauritanske myndigheter, slik at de kan fortsette sitt sosiale arbeid i landet, blant annet 
helsearbeid for afrikanske migranter på vei til Europa.   

Flere utenlandske kristne kilder opplyser imidlertid at forholdene for kristne har forverret seg 
i løpet av 2009. Den norske misjonsorganisasjonen Open Doors (2009) rapporterer for 
eksempel om arrestasjoner av kristne i en generelt spent situasjon for landets kristne etter at 
den amerikanske misjonæren Christopher Leggett ble tatt av dage i juni 2009, et drap Al 
Qaida i det Islamske Magreb (AQIM) ifølge BBC (2009) har tatt på seg skylden for. Ingen av 
disse kildene gjør imidlertid rede for hvem som er arrestert, når de ble arrestert eller hva 
bakgrunnen for arrestasjonene skulle være. På samme måte som den katolske kirken kan ha 
motiver for å underrapportere eventuelle problemer de står ovenfor, kan ulike kristne grupper 
ha interesse av å fremstille situasjonen for kristne i Mauritania som mer alvorlig enn den 
egentlig er, blant annet for å sikre interesse for sitt eget misjonsarbeid i et muslimsk land. 

Det er ingen tvil om at en konvertering til kristendommen eller en annen religion i det 
muslimske Mauritania vil ha store konsekvenser for den som konverterer. Familie og 
nærmiljø vil kunne reagere negativt på konverteringen. Flere Mauritania-kjennere, herunder 
statsviteren Philippe Marchesin (1992), understreker at den muslimske tro er det sosiale limet 
i Mauritania og den kraften som forener ulike etniske og kulturelle grupper i landet. Islam 
gjennomsyrer de fleste aspekter av livet i Mauritania, og en konvertering til en annen religion 
vil derfor innebære et brudd ikke bare med familien, men også med klanen, som er en svært 
viktig struktur i det mauritanske samfunnet. Det er derfor stor sannsynlighet for at 
mauritanske konvertitter vil bli marginalisert av familie og klan.  

Når det gjelder konvertitters muligheter til å skaffe seg arbeid, husvære og så videre, finnes 
det ingen konkret informasjon om dette. Arbeidsmarkedet er imidlertid svært vanskelig for 
alle grupper i Mauritania, og de fleste livnærer seg av jordbruk, husdyrhold eller av en eller 
annen aktivitet knyttet til den uformelle delen av økonomien. Det er grunn til å tro at tilgang 
til de få lønnede stillinger som finnes innen offentlig og privat sektor i Mauritania i stor grad 
er knyttet til nettverk og kontakter. Siden en konvertering jo innebærer et brudd med familie 
og klan, er det påregnelig at en konvertering vil føre til en marginalisering også med hensyn 
til muligheten for å skaffe seg lønnet arbeid (og muligens også husvære), som jo i 
utgangspunktet er vanskelig tilgjengelig for alle mauritaniere. På den annen side finnes det et 
ikke ubetydelig arbeidsmarked knyttet til ulike kristne NGOer i form av stillinger som 
sjåfører, vakter, kokker, renholdsarbeidere, og så videre. Disse stillingene vil nok i stor grad 
besettes av personer som deler organisasjonens tro.  

Ut fra foreliggende kilder er det derfor svært vanskelig å danne seg et entydig bilde av 
situasjonen for konvertitter i Mauritania. Ingen kilder Landinfo har konsultert, melder 
imidlertid om at mauritanske kristne har blitt straffeforfulgt av myndighetene i Mauritania 
utelukkende på bakgrunn av de har konvertert, men det kan selvfølgelig ikke utelukkes at 
enkelttilfeller har forekommet. Som tidligere nevnt er det stor sannsynlighet for at konvertitter 
vil oppleve å bli marginalisert av egen familie og klan, gitt islams essensielle rolle i alle 
aspekter av livet i Mauritania.  
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Hva er straffen for misjonering i Mauritania? 
Ifølge amerikanske utenriksmyndigheter (U.S. Department of State 2008) ble en konvertitt 
fengslet av mauritanske myndigheter for misjonering i august 2007. Han ble imidlertid løslatt 
etter noen dager med en muntlig advarsel mot å fortsette misjoneringen. Ifølge samme kilde 
ble en konvertitt stoppet i en veisperring med en stor pengesum og kristent materiale til bruk 
for misjonering i mars 2008. Vedkommende ble holdt fengslet noen dager før han så ble 
løslatt med en advarsel mot å bedrive misjonering i fremtiden. Ifølge US Department of State 
(2009) ble en norsk kvinne arrestert i desember 2008 fordi hun delte ut kristent materiale, og 
deretter løslatt. Da hun fortsatte sin misjonsvirksomhet et annet sted i landet, ble hun utvist av 
mauritanske myndigheter 2. januar 2009. Utover dette har ikke Landinfo kilder som opplyser 
om tilfeller av arrestasjoner eller andre reaksjoner ovenfor personer som driver 
misjonsvirksomhet, men kan ikke utelukke at det finnes enkelttilfeller som ikke er fanget opp 
av MR-organisasjoner eller de kristne organisasjonene selv.  

På bakgrunn av den informasjonen som foreligger, er det grunn til å tro at mauritanske 
myndigheter vil kunne slå ned på misjonering dersom de får vite om det. Reaksjonene synes 
imidlertid å begrense seg til kortere fengslinger etterfulgt av en muntlig advarsel, eventuelt 
utvisning dersom personen er utenlandsk. Misjonærer (og nok særlig utenlandske misjonærer) 
vil nok også kunne risikere reaksjoner fra grupper som er mer eller mindre løselig tilknyttet 
Al Qaida i det Islamske Magreb (AQIM), slik drapet på den amerikanske misjonæren 
Christopher Leggett viser.                   

 
 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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