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Indledning

Gennem de seneste år har tusindvis af flygtninge forsøgt at krydse Middelhavet 
for at komme til Europa på flugt fra bl.a. krige og fattigdom. 

Er religion roden til alt 
ondt?
Når man ser på debatten i medierne, kan det nemt 
se ud som om, at alle verdens nuværende problemer 
handler om religion. Man får også nemt det indtryk, 
at det er ekstremistiske muslimer, der begår alle kræn-
kelserne. Helt så enkelt er det dog ikke. 
Mennesker fra alle religioner krænker andre. Og men-
nesker fra alle religioner bliver krænket - i større eller 
mindre grad. 

Økonomi og kultur
Det kan ofte være svært at gennemskue, hvad der 
er den virkelige grund bag konflikterne. Om de reelt 
handler om religion eller har sin rod i helt andre ting.
I mange tilfælde ligger der en social og økonomisk 
ulighed bag konflikterne. Hvis de stridende parter har 
forskellige religion og kultur, bliver det ofte religio-
nen, som bliver konfliktens hovedemne.

Nationalisme
Når folk med forskellige religioner og kulturer immi- 
grerer til nye lande, bliver de ofte set på som fremme-
de og anderledes.

Hvis der med tiden opstår en konflikt mellem et lands 
oprindelige borgere og de fremmede, vil de fremme-
de med deres anderledes kultur og religion ofte blive 
gjort til syndebukke. Skylden for konflikten lægges på 
dem. 

Nationalismen blomstrer ofte op efter en periode med 
stor økonomiske krise og/eller mange års konfliktfyldt 
samliv, hvor følelsen og sprogbruget i den offentlige 
debat gennem lang tid har været hård og anklagen-
de. Det så man blandt andet i Tyskland i 1930’erne og 
i Eks-Jugoslavien i 1980’erne. I kølvandet på ekstrem 
nationalisme ser man ofte, at de forskellige menne-
skerettigheder krænkes.

Kategorier af krænkelser
Når man taler om krænkelser, må man skelne og 
vurdere hvilken type af krænkelse, der er tale om.  
Er der tale om diskrimination, chikane eller forfølg- 
else? Det er nemlig ikke ligegyldigt, når man skal be-
skrive indholdet og alvorligheden af en krænkelse. 

Diskrimination 
Diskrimination er negativ forskelsbehandling.

Diskrimination kan forekomme næsten overalt, hvor 
mennesker mødes, bor sammen, arbejder sammen 
og går i skole sammen. 

Chikane 
Chikane er graden værre end diskrimination.

Chikane er fx hadforbrydelse, grov mobning, tvang 
og ødelæggelser af andres ejendom og ting. Chikane 
betragtes som en grov krænkelse af religionsfriheden.

Forfølgelse
Forfølgelse er den værst tænkelige krænkelse, da den 
handler om vold og i værste fald død. 

FN’s Flygtningekonvention handler om, at mennesker 
der er på flugt, bla. på grund af religiøs forfølgelse, 
har ret til beskyttelse. De fleste lande i verden har til-
sluttet sig konventionen. 

Asyl
Asyl kommer oprindeligt af et græsk ord, der 
betyder ukrænkelig. I daglig tale betyder asyl 
fristed. 

En person, der kommer til et fremmed land 
og søger om asyl, kalder man en asylansøger. 
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Forhold til religionsfrihed 
Jøderne i det gamle Israel måtte kun dyrke Jahve, da 
de betragtede sig selv som Guds udvalgte folk. Det 
ser ud til, jøderne i det gamle Israel tillod ikke-jøder 
at dyrke deres egne guder. I perioder blev fremmede 
helligsteder og guder dog ødelagt.

I dag er der religionsfrihed i Israel, hvor forskellige jø-
diske grupper lever sammen med muslimer og krist-
ne. Jøder missionerer ikke.

I kan læse mere om jødedommens forhold til men-
neskerettighederne i kapitel 1.

Diaspora og zionisme
Omkring 100 år f.v.t., besatte Romerriget Israel. Jø-
derne forsøgte flere gange at smide den romerske 
besættelsesmagt ud, men uden held. Omkring år 70 
e.v.t. indtog den romerske hær Jerusalem og rev det 
store tempel ned. Efterfølgende blev jødedommen 
forbudt i landet, og mange tilfangetagne jøder blev 
solgt som slaver. Mange flygtede fra landet, og  der-
med blev det jødiske folk spredt over andre lande i 
Mellemøsten og i Europa. Jøderne formåede imid-
lertid at bevarede deres religion, traditioner og sær-
kende, uanset hvor i verden de befandt sig. Jødiske 
menigheder i eksil kaldes for diaspora jøder. 

Jøderne blev ofte forfulgt i de lande, hvor de havde 
bosat sig. I slutningen af 1800-tallet opstod der sær-
ligt tilrettelagte overfald på jøder flere steder i det øst-
lige Europa. Disse overfald kaldes pogromer.   
Den øgede forfølgelse fik mange jøder til at drømme 
om at kunne vende tilbage til Israel, og ud af den 
drøm blev bevægelsen kaldet zionisme skabt.

Forfølgelserne af jøderne kulminerede under anden 
verdenskrig, hvor nazisterne gik efter en systematisk 
udryddelse af jøderne. Man regner med, at omkring 
6 millioner jøder døde under nazisternes forfølgelser. 
I 1948 kort efter anden verdenskrig blev staten Israel 
oprettet i landet Palæstina. På det tidspunkt boede 
der mange arabere i landet, og det skabte store kon- 
flikter med de tilflyttende jøder. 

Konflikten, mellem jøderne i Israel og de muslimske 
arabere i området, er fortsat siden statens oprettelse i 
1948, og har bredt sig til muslimer og jøder uden for 
Israels grænser. 

Danske jøder udtrykker ofte deres frustration over, at 
de må opleve grov chikane fra fx palæstinensere, som 
er vrede over staten Israels undertrykkelse af palæsti-
nenserne i de besatte områder i Israel.

Et eksempel på dette var angrebet på Krudttønden og 
synagogen i Krystalgade, den 14. februar 2015. Siden 
angrebet har flere jødiske bebyggelser, skoler og bu-
tikker i København været bevogtet af bevæbnet politi.
 

Staten Israel
Når man er jøde, tilhører man både et folk og en reli-
gion. Er man fx kristen eller muslim, så er der kun tale 
om at tilhøre en religion.  

At være jøde er imidlertid ikke det samme som at 
være israeler. En israeler er en statsborger i staten Is-
rael. De danske jøder er ikke israelske statsborgere, 
men jødiske danskere.

Verdens 14 millioner jøder er statsborgere i mange 
forskellige lande. Af dem er 5,6 millioner israelske 
statsborgere. 

Staten Israel består af 75% jøder, 21% arabere, mus-
limer og drusere, og 4% er af anden etnisk herkomst.

Jødedom

Det israelske flag med Davidsstjernen i midten. 

JødedomJødedom
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Hvor krænkes jøder i dag? 
Med argumenter og følelser, der har rod i konflikterne 
i Mellemøsten, har mange jøder i seneste år i stigende 
omfang været udsat for chikane af forskellig art. 

Tyrkiet  
I 2012 levede der 17.000-18.000 jøder i Tyrkiet. Tallet 
er en del lavere i dag, da der har været en vis udvan-
dring til Israel i de seneste år. 
Årsagen til udvandringen er en stigende chikane ret-
tet mod jøder. Dette skyldes især Israels krig i Gaza i 
sommeren 2014. 

I 2015 blev der rapporteret om 130 tilfælde af ”had-
taler” i tyrkiske medier, som var rettet mod det jødiske 
samfund i Tyrkiet. Ligeledes har mindst en synagoge 
været udsat for hærværk.

Europa
I januar 2015 blev fire mennesker dræbt ved et an-
greb mod et jødisk supermarked i Paris. Det fandt 
sted samtidig med angrebet mod satiremagasinet 
Charlie Hebdo. Begge angreb blev udført af islamiske 
terrorister.

Oplevelsen af at blive chikaneret og forfulgt i Frank-
rig, har fået franske jøder til i stigende omfang at for-
lade landet. I 2015 forlod 8.000 jøder Frankrig for at 
bosætte sig i Israel. 

Flere steder i Europa oplever jøder i stigende omfang 
trusler og chikane fra muslimske indbyggere. 

Danmark 
I Danmark blev en jødisk vagtmand i februar 2015 
skudt uden for synagogen i København.

Der har også været hærværk mod den jødiske skole i 
København, ligesom jøder har oplevet trusler og chi-
kane.

Rapporter fra Det Jødiske Samfund i Danmark viser, 
at der i 2014 blev registreret 53 hændelser specifikt
rettet mod jøder i Danmark.
I 2016 blev der registreret 22 hændelser, der havde 
form af trusler, overfald, hærværk, diskrimination og 
antijødiske ytringer. 

Hvor krænker jøder  
andre? 
I staten Israel udgør jøder med deres 6 millioner stør-
stedelen af befolkningen. Resten af verdens 14-15 
millioner jøder lever som etniske og/eller religiøse 
mindretal i andre lande. Der et stort mindretal af jø-
diske bosættere på Vestbredden, mens der ikke læn-
gere er jøder i Gaza-striben. Både Vestbredden og 
Gaza-striben er besat af Israel.

Israel og Vestbredden
I Israel og på Vestbredden har jødiske ekstremister, 
ofte bosættere, begået hærværk mod kirker og andre 
bygninger, der bruges til religiøse formål. Angrebene 
rettes som regel mod arabere i Israel og mod palæsti-
nensiske kristne og muslimer på Vestbredden.
 
Vestbredden
I 1994 dræbte den amerikanskfødte israelske læge 
Baruch Goldstein 29 muslimer ved en massakre 
inde i Ibrahim-moskéen i Hebron på Vestbredden.  
Yderligere 125 mennesker blev såret og Goldstein 
selv blev dræbt i forbindelse med angrebet.

Goldstein var tilhænger af Kach-partiet, som blev 
grundlagt af den israelske rabbiner Meir Kahane. Par-
tiets program gik bl.a. ud på, at arabere og palæsti-
nensere skulle udvises fra Israel og de palæstinensiske 
områder. Efter massakren blev Kach-partiet forbudt i 
Israel. 

Vestmuren i Jerusalem var den sydvestlige del af muren omkring Herodes tempel i Jerusalem. 
Her mødes religiøse jøder og beder til Gud - ofte iført det jødiske bedesjal, tallit.  
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Vestbredden og Gaza
Muslimer fra Vestbredden og Gaza-striben kan ikke 
frit besøge Al-Aqsa-moskéen på Tempelpladsen i Je-
rusalem. 

Al-Aqsa-moskéen er den tredje vigtigste helligdom for 
muslimer, men det kræver tilladelse fra de israelske 
myndigheder at få lov til at deltage i fredagsbønnen.  
Der gælder tilsvarende restriktioner for kristne palæ-
stinensere fra de besatte områder.

Danmark
Redaktionen har ikke kendskab til jødisk ekstremis- 
me i Danmark. 

Den ekstremistiske bevægelse Jewish Defence Le-
ague, der blev oprettet af den yderligtgående rab-
biner Meir Kahane, forsøgte omkring 2002-2003 at 
oprette en afdeling i Danmark uden held. 
Det Mosaiske Trossamfund i Danmark tog klart af-
stand fra planerne.

Hvor krænker jøder 
hinanden? 
I en dansk sammenhæng forbindes ordet ”jøde” ofte 
med mennesker, der har den jødiske religion til fælles. 
I virkeligheden er en meget stor del af jøderne ikke 
religiøse.

I Israel betegner omkring halvdelen af jøderne sig 
som ”sekulære”, mens omkring 10% er ultraorto- 
dokse. Resten befinder sig mellem disse to yderpoler.

I Israel er der eksempler på, at jøder krænker andre 
jøders religions- og trosfrihed.

Israel
Den tidligere israelske premierminister Yitzhak Rabin, 
som i 1993 underskrev den første Oslo-aftale sam-
men med den palæstinensiske leder, Yassir Arafat,  
blev i 1995 myrdet af den jødiske ekstremist Yigal 
Amir. Der lå religiøse motiver bag mordet, idet Amir 
erklærede, at hans beslutning om at dræbe Rabin 
var påvirket af udtalelser fra militante rabbinere.  

De pågældende rabbinere retfærdiggjorde en sådan 
handling, ved at henvise til en særlig jødisk bestem-
melse. De fleste rabbinske autoriteter afviste denne 
udlægning og kaldte den for en ”forvrængning af 
loven”.

Israel
Pladsen ved Vestmuren i Jerusalem, også kal-
det Grædemuren, er et helligt sted for jøderne.  
Pladsen er delt op i en afdeling for mænd og en for 
kvinder, og den religiøse praksis på pladsen fastlæg-
ges af et råd med ultraortodokse jøder. Rådet har be-
stemt, at kvinder skal bede i fuldstændig stilhed, ikke 
må bede i grupper, bære det jødiske bedesjal, tallit og 
ikke må læse fra Torah-rullerne. 

En gruppe jødiske kvinder, ”Women of the Wall”, 
har i 27 år kæmpet mod denne diskriminering. I maj 
2016 blev lederen af gruppen arresteret, da hun tog 
en Torah-rulle med ind på pladsen ved Grædemuren. 
Hun blev løsladt kort efter afhøringen hos politiet.

I 1994 blev 29 muslimer dræbt ved en massakre i Ibrahimmoskéen i Hebron. 
Moskeen rummer gravene for patriarkerne Abraham, Isak og Jakob. 
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Hvor udbredt er
krænkelsen af jøder?
Krænkelserne omfatter fysiske overgreb, arrestati-
oner og fængslinger, vanhelligelse af synagoger og 
andre tilbedelsessteder, diskrimination i forhold til be-
skæftigelse, uddannelse og bolig samt verbale over-
fald af mennesker på grund af deres religion, tro eller 
overbevisning.

Jøder er i de seneste år blevet krænket og chikaneret 
i 70- 80 lande. 

Kilde: Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend – Pew Research Center, 11-04-2017 
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Forhold til religionsfrihed 
Kristne er gennem historien gået fra at være en for-
fulgt lille gruppe til at blive Europas dominerende re-
ligion.

I middelalderen findes der mange eksempler på, at 
kristne forfulgte mennesker med en anden livsopfat-
telse og var stærkt missionerende. I flere tilfælde blev 
hedningene tvangsdøbt. 

Gennem 1900-tallet og frem til i dag har kristendom-
men i høj grad taget tænkningen om menneskeret-
tigheder til sig og fundet bibelske tekster, der kan 
underbygge den. Det ses blandt andet i synet på, at 
troen på Gud er noget som et hvert menneske kan 
vælge til eller fra – og ikke kan påføres nogen gen-
nem tvang. 

I kan læse mere om kristendommens forhold 
til menneskerettighederne i kapitel 1.  

Kristne i Mellemøsten
Kristendommen opstod i Mellemøsten og spredte sig 
hurtigt til Romerriget. I de første hundrede år af kri-
stendommens eksistens, blev de kristne forfulgt sær-
ligt i Rom og i Romerriget. 

Gennem de sidste to tusinde år, har der fortsat eksi-
steret kristne grupperinger rundt om i Mellemøsten, 
som har rødder tilbage til de første århundreder. An-
dre er kommet til senere. 

Før det islamiske kalifats erobringer i det 7. århund- 
rede vurderes det, at 70% af indbyggerne i Mellem-
østen var kristne.

I de muslimske samfund har kristne, der sammen med 
jøder i Koranen beskrives som ’Bogens Folk’, haft sta-
tus som andenrangs borgere, og ikke haft samme ret-
tigheder som den muslimske majoritet. Omfanget af 
diskrimination mod de kristne har varieret fra tid til 
anden og fra sted til sted.

De største kristne mindretal findes i dag i Egypten, 
Libanon, Irak og Syrien. Under de stærke diktato-
rer i Egypten (Hosni Mubarak), Irak (Saddam Hus-
sein) og Syrien (Bashar al-Assad) levede de kristne 
en beskyttet tilværelse fra statsmagtens side. I sær-
ligt  Irak og Syrien er dette ikke længere tilfældet.  
Flere hundrede tusinde kristne er flygtet fra Irak i de 
seneste år på grund af vold fra religiøse sekter og for-
drivelse af hele befolkningsgrupper. 
I de seneste år har det særligt været IS, som har dre-
vet mange irakiske og syriske kristne på flugt. 
De mest pessimistiske eksperter spår at Mellemøsten i 
fremtiden stort set vil være tømt for kristne.

Hvor krænkes kristne i dag?
Kristne chikaneres, i forskelligt omfang, i over halvdelen  
af verdens lande. Det sker ofte af politiske eller religi-
øse grunde. 

Irak
I de seneste år er flere hundredetusinde kristne flygtet 
fra Irak, og mange er blevet dræbt under de seneste 
10-15 års krig og kampe i landet. 
Det anslås, at der var mellem 800.000 og 1,4 millio-
ner kristne i Irak, da Saddam Husseins diktatur blev 
væltet i 2003. Nu er der ifølge kristne ledere færre 
end 250.000 kristne tilbage i landet.

Mange flygtede i årene efter Hussein-regimets fald, 
hvor rivaliserende grupper og militser stod bag sekte-
risk vold og forsøg på etnisk udrensning flere steder 
i Irak. 
Andre er flygtet i perioden efter 2014, hvor ISIL (Isla-
misk Stat i Irak og Levanten, også kaldet ISIS eller IS) 
erobrede millionbyen Mosul og flere andre områder i 
det nordlige Irak. ISIL er i 2016-2017 blevet fordrevet 
fra de fleste områder. Efter befrielsen klager kristne 
nogle steder over, at den kurdiske regions væbnede 
styrker har overtaget nogle af de huse, der blev for-
ladt af kristne, da de flygtede for at komme i sikker-
hed. Ligeledes har man i nogle tilfælde forsøgt at hin-
dre kristne i at vende tilbage til deres hjembyer.

Kina
I Zhejiang-provinsen i det østlige Kina har myndighed- 
erne i 2015 og foråret 2016 med magt fjernet kors 
fra kirkebygninger, hvis kirkerne ikke fjernede dem 
frivilligt. Kristne fra kirker, som ikke er anerkendt af 
myndighederne, risikerer at blive arresteret og udsat 
for tortur. Disse overgreb skyldes politiske og ikke re-
ligiøse motiver.

Kristendom

Påskegudstjeneste i St. Georges kirke i Baghdad.  
(Foto: Bent Dahl Jensen, Sameksistens.dk)

KristendomKristendom



8

Iran
De gamle armenske og assyriske kirkesamfund er 
blevet begrænset i deres religionsdyrkelse af myndig-
hederne. De må fx ikke holde gudstjeneste på farsi 
(persisk), men kun på deres egne sprog. 

Kristne fra nye grupper, herunder tidligere muslimer 
som er blevet kristne, er særligt i myndighedernes 
søgelys. Nogle løslades efter at have været arreste- 
ret i nogle dage, mens andre idømmes lange fæng-
selsstraffe. 

Baggrunden for diskrimineringen er religiøs. Der lig-
ger også politiske motiver bagved, da magthaverne 
ser de nye kristne menigheder som en trussel mod 
den politiske islam, der kendetegner det iranske præ-
stestyre.

Danmark
I Danmark er kristne asylansøgere i nogle tilfælde 
blevet chikaneret af asylansøgere med muslimsk bag-
grund. Disse overgreb udspringer typisk af religiøse 
motiver.

Hvor krænker kristne 
andre?
Der er også eksempler på lande, hvor kristne krænker 
mennesker fra andre trosretninger. 

Den Centralafrikanske Republik 
I Den Centralafrikanske Republik har en kristen milits 
foretaget en række overgreb mod muslimer i forbin-
delse med uroligheder, der brød ud i december 2013. 
Forholdene er blevet fredeligere, men regeringen er 
svag.

En kristen og en muslimsk milits kontrollerer hver 
især en del af landet, og der har været flere sammen-
stød mellem dem, hvor såvel muslimer som kristne er 
blevet dræbt. Konflikten skyldes primært en politisk 
magtkamp.

Danmark
I Danmark findes der eksempler på kristne, som er 
blevet dømt for at forhåne muslimer. Det gælder bl.a. 
flere medlemmer af Dansk Folkeparti. I 2010 blev et 
af partiets folketingsmedlemmerne idømt en bøde på 
5.000 kroner, fordi domstolen vurderede, at han i et 
debatindlæg i Berlingske havde omtalt muslimer for-
hånende og nedværdigende.

I Danmark er det tilladt at kritisere religionerne og 
lave humoristiske indslag om dem. Det er derimod 
ikke lovligt at håne religionerne.  Flygtninge fra Den Centralafrikanske Republik har 

blandt andet søgt beskyttelse i lejre i Cameroun. 



9

Hvor krænker kristne 
hinanden?
Op gennem historien findes en række eksempler på, 
at kristne har forfulgt eller chikaneret hinanden ind-
byrdes – både herhjemme og i udlandet. De nyeste 
eksempler stammer fra Nordirland og Sydafrika. 

I nogle tilfælde har disse konflikter primært været po-
litiske konflikter mellem to grupper, der tilhørte hver 
deres trosretning.

Danmark 
Ved reformationen i Danmark blev den katolske kirke 
forbudt, og den lutherske kirke var det eneste tilladte 
kirkesamfund i flere år. Senere fik jøder, reformerte 
kristne m.fl. en begrænset religionsfrihed. 

Der blev bl.a. foretaget tvangsdåb af baptisters børn 
helt op til nogle få år, før Grundloven blev indført i 
1849. Baptister er en kristen gruppe, som ikke benyt-
ter sig af barnedåb, men i stedet lader sig døbe som 
voksne.

Hvor udbredt er  
krænkelsen af kristne?
Krænkelserne omfatter fysiske overgreb, arrestatio-
ner og fængslinger, vanhelligelse af kirker og andre 
tilbedelsessteder, diskrimination i forhold til beskæf-
tigelse, uddannelse og bolig samt verbale overfald af 
mennesker på grund af deres religion, tro eller over-
bevisning.

Kristne er i de seneste år blevet krænket i 100-110 
lande, stigende til 128 i 2015. 

Kilde: Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend – Pew Research Center, 11-04-2017 
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Islam
Forhold til religionsfrihed 
Muslimske samfund inddeler indbyggerne i tre ka-
tegorier: Muslimer, Bogens folk (kristne og jøder) og  
flergudsdyrkere (bl.a. hinduer). 

Gruppen af Bogens folk har op gennem historien væ-
ret accepteret i de muslimske samfund. Gruppen med 
flergudsdyrkerne har derimod været betydelig ringere 
stillet, fordi deres syn på Gud/Allah ifølge Koranen er 
vranglære. 

I kan læse mere om islams forhold til menneske- 
rettighederne i kapitel 1.

Borgerkrigen i Jugoslavien
Det tidligere Jugoslavien, der blev dannet efter første 
verdenskrig, var et land sammensat af mange mindre 
stater. Jugoslavien var det land i Europa, der havde de 
mest komplicerede etniske forhold. Inden for landets 
grænser levede over 20 forskellige folkeslag. Af disse 
udgjorde serbere, kroater og bosniske muslimer de 
største befolkningsgrupper. 
Traditionelt tilhørte Jugoslaviens befolkning enten 
den romersk-katolske kirke (slovenere og kroater) el-
ler den græsk-ortodokse kirke (sydslavere). 

I midten af Jugoslavien lå Bosnien, som blev påvirket 
fra alle sider, og var særligt præget af republikkens 
etniske sammensætning.

I middelalderen blev området invaderet af det muslim-
ske Osamannerrige, og den islamiske påvirkning var 
derfor stor der. Islam blev den største trosretning, og 
med tiden forsvandt den bosniske kristne kirke helt.

Jugoslaviens tre store etniske grupper, bosniske mus-
limer, ortodokse serbere og katolske kroater levede 
forholdsvis fredeligt sammen under kommunismen. I 
1991 udbrød der imidlertid en borgerkrig mellem fle-
re af staterne i Jugoslavien, og krigen udviklede sig til 
at blive den største etniske udrensning i Europa siden 
anden verdenskrig. 

Det var en krig hvor alle kæmpede mod alle, og alle 
begik overgreb af uhyrlig karakter. Men særligt de 
bosniske muslimer blev ofre for både serbiske og kro-
atiske forbrydelser. De bosniske serberes forbrydelser 
mod de bosniske muslimer var så omfattende og så sy-
stematiske, at der var tale om folkedrab. 

Krigen i det tidligere Jugoslavien var først og frem-
mest en etnisk konflikt, men krigen vækkede de hi-
storiske identitetsfølelser og gjorde dermed også kon-
flikten religiøs.

Mellemøstens religiøse 
og politiske landkort
I landene i Mellemøsten er der stærke spændinger 
mellem lande, der er domineret af enten shiamusli-
mer eller sunnimuslimer. 

Saudiarabien er et overvejende sunnimuslimske land, 
og Iran er et overvejende shiamuslimske land. 

Under diktatoren Saddam Hussein blev Irak styret af 
sunnimuslimer. Den anden Golfkrig i 2003 fjernede 
Saddam Hussein, og efter et parlamentsvalg blev der 
med amerikansk godkendelse i stedet indsat en shia- 
muslimsk leder i Irak. Det kom til at betyde, at den 
shiamuslimske indflydelse voksede, og sunnimusli-
merne endte med at blive en undertrykt gruppe i Irak.

Denne undertrykkelse har haft stor indflydelse på 
fremkomsten af bevægelsen IS, som består af eks- 
tremister med sunnimuslimsk baggrund, tidligere an-
satte i den afsatte diktator Saddam Husseins hær og 
tilrejsende radikaliserede grupper samt enkeltperso-
ner og lejesoldater.

Ud over Iran og Saudi-Arabien er Egypten og Tyrkiet 
en stor magtfaktor i Mellemøsten. 

Forholdet mellem shia– og sunnimuslimer i 
en række mellemøstlige lande.  

Tallene er angivet i procent og fra før 2012.

Land Sunni Shia Andre 
religioner

Algeriet 90 8 2

Bahrain 37 56 7

Egypten 85 0 15

Irak 43 53 4

Iran 5 93 2

Kuwait 76 18 6

Libanon 21 32 47

Saudi-Arabien 95 5 0

Syrien 70 12 18

Tyrkiet 90 8 2
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Hvor krænkes muslimer? 
Islam er den næststørste religion på verdensplan, og 
muslimer er sammen med kristne de religiøse grup-
per, der i forskelligt omfang bliver krænket mest rundt 
omkring i verden. I de seneste år er det sket i omkring 
100 lande, stigende til 125 lande i 2015.

USA
Der er omkring 3,3 millioner muslimer i USA. Det sva-
rer til en procent af befolkningen. I 2015 blev der re-
gistreret en stor stigning i antallet af hærværk, vold, 
trusler og chikane mod muslimer og moskéer sam-
menlignet med årene før. Det amerikanske forbunds-
politi, FBI, registrerede 257 hadforbrydelser mod mus-
limer i 2015 – mod 154 hadforbrydelser i 2014. 

Danmark 
I Danmark er der flere eksempler på chikane og over-
greb mod muslimer. I 2015 blev Den Muslimske Grav-
plads i Brøndby udsat for hærværk. 

Der blev sat ild til Det Islamiske Trossamfunds byg-
ning i København. Og der er en række eksempler på, 
at muslimske kvinder er blevet angrebet, truet eller 
mødt af vrede tilråb, fordi de har haft tørklæde på.

Hvor krænker muslimer 
andre? 
Pakistan 
Omkring 95% af Pakistans befolkning er muslimer. 
Hinduer og kristne er de største religiøse mindretal.

Herudover er der buddhister, Ahmadiyya-muslimer, 
bahai’er, sihker og flere andre grupper. Islam er stats-

religion, men forfatningen garanterer alle borgere ret 
til at have og praktisere sin egen religion. I praksis 
sker der dog mange krænkelser af mindretallenes re-
ligionsfrihed. 

Pakistan er et af de lande, hvor blasfemi-lovgivningen 
ofte bruges til at undertrykke religiøse minoriteter. 
Ifølge civilsamfunds organisationer blev der i 2016 
registreret 18 nye sager for overtrædelse af blasfe-
milovene, og mindst 45 personer er blevet dømt for 
blasfemi. Mindst 17 af dem har fået en dødsdom.

Der har været bombeangreb mod kirker, som har 
krævet dødsofre. Man mener, at der årligt bliver kid-
nappet flere hundrede unge kvinder, hinduer og krist-
ne, som tvangskonverteres til islam og derefter bliver 
tvangsgift med muslimske mænd. 

Ifølge de religiøse minoriteter gør de pakistanske 
myndigheder meget lidt for at retsforfølge gernings- 
mændene bag disse forbrydelser.

Iran
Bahai-samfundet udgør sammen med kristne og 
yarsanier de største religiøse minoriteter i Iran, hvor 
langt hovedparten af befolkningen er muslimer. De 
religiøse mindretal bliver i forskellig grad udsat for 
diskrimination, forfølgelse og begrænsning af deres 
religionsudøvelse. Det gælder ikke mindst bahai’er, 
der anses for at være ”kættere”. 

Siden 1979 er mere end 200 bahai-ledere blev dræbt 
af myndighederne. Bahai-studerende kan ikke tage 
en videregående universitetsuddannelse og bahai’er 
bliver diskrimineret flere steder i samfundet. De er 
bl.a. udelukket fra det offentlige pensionssystem, og 
de kan ikke arve ejendom.

I de seneste 10 år har omkring 850 bahai’er været 
udsat for vilkårlige anholdelser. 

Nigeria
Omkring halvdelen af befolkningen i Nigeria er mus-
limer. De lever fortrinsvis i den nordlige og nordøstli-
ge del af landet. Hovedparten af den anden halvdel er 
kristne, og de lever fortrinsvis i den sydlige og sydvest-
lige del af landet.

Mange steder har muslimer og kristne levet fredeligt 
sammen gennem mange år. I nogle områder har det 
ikke været ualmindeligt med blandede ægteskaber 
mellem kristne og muslimer. Der har dog i perioder 
været mindre lokale konflikter. 

Siden 2009 har den ekstremistiske islamiske bevægel-
se Boko Haram foretaget mange angreb mod kristne 

I 2015 blev Den Muslimske Gravplads i Brøndby udsat 
for hærværk, hvor mange gravsteder blev skændet. 

(Foto: Bent Dahl Jensen, Sameksistens.dk)
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og kirker. Flere tusinde er blevet dræbt og over to mil-
lioner mennesker er blevet drevet på flugt i Nigeria og 
nabolandene mod nord. 

I flere tilfælde har Boko Haram også angrebet musli-
mer og moskéer. 

Boko Haram ønsker at indføre et islamisk styre, der er 
præget af streng salafisme.

Danmark 
I Danmark har muslimske asylansøgere, heriblandt af-
ghanere og tjetjenere, chikaneret kristne asylansøge-
re i asylcentrene. 

Der er også eksempler på, at unge muslimer i visse 
boligområder har chikaneret kristne, fx kvinder, der 
havde korssmykker om halsen.

Hvor krænker muslimer 
hinanden? 
Sunni- og shia-islam er de to store hovedretninger in-
den for islam. Der er flere steder konflikter mellem 
disse retninger, og konflikterne er oftest mere begrun-
det i politiske forhold end i religiøse. 

Derudover findes der flere mindre retninger blandt mus-
limerne, som ikke bliver anerkendt af alle som rettroende 
muslimer.

Irak og Syrien 
Det politiske oprør, der i marts 2011 begyndte med 
fredelige demonstrationer mod præsident Assads 
styre i Syrien, udviklede sig i løbet af kort tid til en 
voldelig konflikt mellem Assads hær og væbnede op-
rørsgrupper. 

Siden blandede IS sig i konflikten, og den militante 
islamiske bevægelse fik kontrol over flere områder i 
Syrien og Irak. IS har dræbt flere tusinde mennesker 
og drevet endnu flere på flugt. Både kristne, yazidier 
og andre religiøse samt etniske mindretal er blandt 
ofrene for IS’s brutale fremfærd, og blandt ofrene er 
der også mange muslimer. 

Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre er opført af 
Ahmadiyya-bevægelsen i Danmark. 

(Foto: Bent Dahl Jensen, Sameksistens.dk)

Den militante islamiske bevægelse Boko Haram 
bortførte i april 2014 piger fra en skole i Chibok, og 

offentliggjorde senere en video af pigerne .
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Kilde: Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend – Pew Research Center, 11-04-2017 
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Pakistan 
Omkring 95% af befolkningen i Pakistan er muslimer 
(75% sunni, og 25% shia). 
De religiøse mindretal tæller hinduer, kristne, buddhi-
ster og flere andre trossamfund. Et af disse er Ahma-
diyya-bevægelsen, som anser sig selv for at være en 
islamisk reformbevægelse. 

I Pakistan må bevægelsens medlemmer ikke kalde sig 
muslimer, og de må ikke betegne deres tro som islam 
eller kalde deres tilbedelsessteder for moskéer. Over-
trædelsen af disse bestemmelser kan straffes med 
fængsel i op til tre år. 

I Jhelum i Punjab-provinsen blev der i november 2015 
sat ild til en fabrik, som var ejet af medlemmer af 
Ahmadiyya-bevægelsen. Brandattentatet fandt efter 
sigende sted efter, at en person, der arbejdede på fa-
brikken, blev beskyldt for at have vanhelliget Kora-
nen. En Ahmadiyya-moské i nærheden blev brændt 
og plyndret den følgende dag.

Ifølge Ahmadiyya-bevægelsen har myndighederne 
mellem 1984 og 2014 lukket 33 Ahmadiyya-moskéer 
og sat en stopper for opførelsen af 52 moskéer i Pa-
kistan. 

Derudover har private hærværksmænd beskadiget 31 
Ahmadiyya-moskéer, sat ild til 14 moskéer og med 
magt besat 19 moskéer.

Iran 
Der er ifølge sunni-muslimske ledere forbud mod at 
bruge sunni-muslimsk litteratur og undervise i sunni-
muslimske lære i offentlige skoler i Iran. 
Sunni-muslimer har fået afslag på at bygge en moské 
i hovedstaden Teheran, selv om der bor over en milli-
on sunnier i byen.

Hvor udbredt er 
krænkelsen af muslimer? 
Krænkelserne omfatter fysiske overgreb, arrestationer 
og fængslinger, vanhelligelse af moskeer og andre til-
bedelsessteder, diskrimination i forhold til beskæfti-
gelse, uddannelse og bolig samt verbale overfald af 
mennesker på grund af deres religion, tro eller over-
bevisning.

Muslimer er i de seneste år blevet krænket i omkring 
100 lande, stigende til 125 i 2015.
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Hinduisme
Forhold til religionsfrihed
I den hinduistiske tradition inddeles mennesker i kas-
ter, som er social gruppe, den enkelte fødes ind i. Ka-
sterne har ikke lige status i samfundet og helt uden 
for kasterne står de kasteløse. De kasteløse anses ikke 
for at være mennesker på lige fod med dem, der til-
hører kaster. 

Fordi den hinduistiske tradition ikke har den samme 
forståelse af, hvad et menneske er, kan man ikke tale 
om fælles menneskerettigheder i Indien. Der er snare-
re tale om forskellige rettigheder for forskellige men-
nesker.

Da hinduismens tilhængere anser deres religion for 
oprindelsen til alle andre religioner, er der dog ofte en 
stor tolerance overfor andre religioner og deres sand-
heder.

I kan læse mere om hinduismens forhold til menne-
skerettighederne i kapitel 1.

Flere guder
Hinduer er i særlig grad udsatte i religionskonflikter 
med muslimer, fordi hinduismens dyrkelse af flere gu-
der er i strid med islam. Islams gudsbillede er strengt 
monoteistisk, dvs. at der kun findes én gud. 

Derudover forbyder islam enhver afbildning af det 
guddommelige, hvor hinduer ikke har et lignende for-
bud. I flere muslimske lande er hinduisme derfor ikke 
en anerkendt religion i lovgivningen, hvilket er en klar 
diskrimination.

Det typiske billede, som vi har af hinduismens religiø-
sitet i Vesten, er tolerance. På trods af dette billede er 
hinduer i Indien involverede i religiøse konflikter med 
andre religiøse grupper, og der findes aktuelt stærke 
hindu-nationalistiske grupperinger i Indien, som er 
ansvarlige for overgreb på hhv. kristne og muslimer.
Det erklærede mål er at rense Indien for alle ikke-  
hinduer.

Hvor krænkes hinduer?
Hinduer chikaneres ikke i samme omfang som fx 
kristne, muslimer og jøder. Der er dog 10-20 lande, 
hvor hinduers religionsfrihed bliver krænket.

Bangladesh
Omkring 90 % af befolkningen i Bangladesh er mus-
limer, og hinduer er den største religiøse minoritet. 
Hinduerne udgør over 9% af befolkningen. De øvrige 
religiøse mindretal omfatter bl.a. kristne, buddhister, 
bahai’er og Ahmadiyya-muslimer. 

Medlemmer fra de religiøse minoriteter, især hinduer, 
har været udsat for voldelige angreb og chikane. 

Årsagen til overgrebene skal ikke altid kun søges i 
religiøse motiver. I nogle tilfælde ligger der politiske 
motiver bag krænkelserne. Fx forklarede nogle af de 
mænd, der blev anholdt og anklaget for massevold-
tægt af to hindu-kvinder efter parlamentsvalget i ja-
nuar 2014, at deres handling var en gengældelse for, 
hvordan kvindesamfundet havde stemt ved valget.

Hare Krishna-tempel i Vanløse. (Foto: Bent Dahl Jensen, Sameksistens.dk)
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Ligeledes forklarede de mænd, der overfaldt hinduer 
i landsbyen Malopara, at det skete, fordi hinduerne 
trods advarsler havde stemt ved valget, der blev boy-
kottet af det største oppositionsparti. 

Især fattige medlemmer af de religiøse mindretal har 
klaget over, at de ikke opnår tilstrækkelig beskyttelse 
fra myndighedernes side mod chikane og forfølgelse.

Danmark
Omkring 15.000-17.000 flygtninge og indvandrere i 
Danmark har en hinduistisk baggrund. Derudover har 
et antal etniske danskere konverteret til hinduismen. 

Redaktionen er ikke bekendt med situationer, hvor 
hinduer har været udsat for krænkelser i Danmark på 
grund af deres religion.

Hvor krænker hinduer 
andre?
Indien 
I Indien, hvor omkring 80 % af befolkningen er hin-
duer, står ekstremistiske hindu-grupper bag chikane 
og forfølgelser af muslimer, kristne og sikher. Kræn-
kelserne omfatter både drab, vold og trusler, ligesom 
der er begået hærværk mod kirker og moskéer. Der 
er også eksempler på, at kristne og muslimer er blevet 
arresteret og anklaget for at have ”tvangsomvendt” 
hinduer. 

En indisk organisation, Act Now for Harmony and 
Democracy, registrerede fra maj til december 2014 
over 800 tilfælde af religiøst motiverede overgreb. I 
december 2014 proklamerede en af de nationalistiske 
hindu-organisationer, Dharm Jagran Samiti, at dens 
mål er, at muslimer og kristne skal konvertere til hin-
duismen eller forlade Indien inden 2021.

Hvor krænker hinduer 
hinanden?
I Indien og Nepal er hinduismen nært forbundet med 
et kastesystem, der er inddelt i fire hovedkategorier.  
Kastesystemet indebærer at hinduer, der følger kaste-
systemets regler, diskriminerer andre hinduer. 

Kastesystemet spiller en mindre rolle blandt hinduer 
i Sri Lanka, Bangladesh og Pakistan. Kastesystemet 
bruges ikke uden for det indiske kulturområde.

Indien 
Kastesystemet indebærer for indiske hinduer, der nøje 
følger kastesystemets regler, at en mand fx skal væl-
ge et bestemt erhverv og gifte sig med en pige fra 
sin egen kaste. Han må også kun spise sammen med 
medlemmer af sin egen kaste, og de religiøse skikke 
er fastlagt i forhold til kastesystemet. 

I Indien er der indført love, som begrænser kastedis-
kriminationen, og udviklingen har også medført, at 
det især i byerne er svært at overholde kastereglerne.

Indien
De lavest placerede mennesker i Indien står uden for 
det hinduistiske kastesystem. De er kasteløse, og ka-
ste-hinduerne anser dem for urene, fordi de udfører 
”urene erhverv” som at garve huder eller sørge for 
ligbrændinger. De kasteløse udgør 15% af Indiens 
befolkning. 

Mahatma Gandhi og andre politikere har gennem 
tiden forsøgt at forbedre vilkårene for de kasteløse. 
Mange kasteløse har fået tildelt bedre boliger og en 
lille jordlod, og deres børn har fået økonomisk hjælp 
til at tage højere uddannelser. Men den slags initiati-
ver har også ført til voldsomme protestdemonstratio-
ner, og kastesystemet er et stort problem for Indien.

Video på YouTube, der viser et konverterings-
program fra 2013 arrangeret af Dharm Jagran Samiti 

i Aligarh - hvor flere tusinde muslimer og kristne, 
ifølge gruppen, konverterede til hinduismen.
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Hvor udbredt er  
krænkelsen af hinduer?
Krænkelserne omfatter fysiske overgreb, arrestatio-
ner og fængslinger, vanhelligelse af templer og andre 
tilbedelsessteder, diskrimination i forhold til beskæf-
tigelse, uddannelse og bolig samt verbale overfald af 
mennesker på grund af deres religion, tro eller over-
bevisning.

Hinduer er i de seneste år blevet krænket i 10-20 lan-
de. 
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Forhold til religionsfrihed
I buddhismen har man en filosofisk diskussion om be-
grebet “et menneske” og om, hvorvidt der kan tales 
om et individuelt ”jeg”. Buddhister anser ”jeg’et” for 
et bedrag, hvilket gør det svært for buddhister, at tale 
om rettigheder for det enkelte menneske. Spørgsmå-
let er nemlig, hvorfor et jeg, der ikke findes, skal have 
rettigheder? 

I kan læse mere om buddhismens forhold til men-
neskerettighederne i kapitel 1.

Hvor krænkes buddhister?
Der er ca. en halv milliard buddhister i verden. Langt 
hovedparten af dem lever i Asien, og det er derfor 
også her, at buddhister primært chikaneres.

Kina 
Tibetanske buddhister bliver diskrimineret og chika-
neret på flere måder af de kinesiske myndigheder. 
Myndighederne blander sig jævnligt i de buddhistiske 
klostres liv, og der ligger flere politiske end religiøse 
motiver bag disse krænkelser af religionsfriheden. 

Der har gennem historien været mange kampe mel-
lem Kina og tibetanerne om Tibet. Fra 1912 og frem 
til 1951 var Tibet en selvstændig stat, selv om den 
ikke var anerkendt af omverdenen Efter en kinesisk 
invasion endte Tibet med at blive en kinesisk region 
med et begrænset selvstyre. Men tibetanerne oplever, 
at de undertrykkes af Kina, og der har flere gange 
været opstande mod de kinesiske magthavere. 

Tibetansk buddhisme spiller en central rolle for tibe-
tansk identitet og nationalisme. Det religiøse, kultur- 
elle og politiske indgår i en større helhed, og de ki-
nesiske myndigheders begrænsninger af tibetanernes 
rettigheder omfatter også en krænkelse af deres reli-
gionsfrihed.

Kinesiske myndigheder har også arresteret menne-
sker, der tilhører andre buddhistiske retninger. 

I 2014 begik 11 buddhister, heriblandt munke og 
nonner, selvmord i protest mod den kinesiske ind-
blanding i klostrenes liv.

Danmark
Der er omkring 25.000 mennesker med buddhistisk 
baggrund blandt de indvandrere og flygtninge, som 
er kommet til Danmark i de seneste årtier. 
Det anslås, at 3.000-5.000 etniske danskere er bud-
dhister. Det betyder, at der er omkring 30.000 bud-
dhister i Danmark. 

Redaktionen har ikke kendskab til, at buddhister i 
Danmark bliver chikaneret på grund af deres tro.

Afghanistan
Der bor ikke mange buddhister i Afghanistan, hvor 
over 99 % af befolkningen er muslimer. Men tilbage 
i 500-tallet blev der opført to store Buddha-statuer i 
Bamiyan, hvor der også lå flere buddhistiske klostre.
De to statuer, der var henholdsvis 35 og 53 meter 
høje, blev i 2001 sprængt i luften af Taleban, en isla-
mistisk milits, som kontrollerer en del af Afghanistan. 

Ødelæggelsen af statuerne, der stod på UNESCO’s 
Verdensarvliste, er blevet fordømt bredt af verdens-
samfundet, heriblandt også af muslimer. 

Der er kun få buddhister tilbage i Afghanistan i dag.

Hvor krænker buddhister 
andre?
Hovedparten af verdens buddhister lever i Asien. Der-
for er det også her, at andre grupper bliver udsat for 
chikane og andre overgreb fra ekstremistiske buddhi-
sters side. 

Buddhisme

Buddha-statue fra Sri Lanka.
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Myanmar
I Myanmar, hvor 89% af befolkningen er buddhister, 
bliver både muslimer og kristne diskrimineret og un-
dertrykt. 

Omkring 240.000 mennesker er fordrevet fra deres 
hjem. Nogle af dem bor i flygtningelejre inden for 
landets grænser. Andre er flygtet til Bangladesh, Thai-
land eller andre lande. 

Overgrebene begås af ekstremistiske buddhister og 
myndighederne har hidtil ikke grebet effektivt ind 
over for krænkelserne.

Sri Lanka 
I Sri Lanka, hvor flertallet af befolkningen er buddhi-
ster (70%), er der flere nationalistiske buddhistiske 
bevægelser, som chikanerer og er voldelige over for 
de religiøse mindretal, som omfatter hinduer, musli-
mer og kristne.

Myndighederne er blevet kritiseret for, at forbrydelser 
sjældent bliver undersøgt, og at gerningsmændene 
ikke bliver retsforfulgt. 

I 2014 anerkendte præsident Rajapaksa, at der i 
stigende omfang forekom religiøst motiveret vold 
i landet. Der blev efterfølgende nedsat en særlig  
politienhed, som skulle tage sig af den slags forbryd-
elser. Der var i 2016 endnu ikke rejst sager mod bud-
dhistiske munke, der var involveret i overgreb mod 
muslimer og kristne i 2014.

Hvor krænker buddhister 
hinanden?
Inden for buddhismen findes forskellige retninger, fx 
tibetansk buddhisme, zenbuddhisme mv. Indbyrdes 
uenigheder mellem forskellige buddhistiske retning-
er har i nogle tilfælde ført til splittelser, men så vidt 
redaktionen er bekendt, har der ikke været voldelige 
krænkelser af andre buddhisters religions- og trosfri- 
hed. Det kan dog ikke udelukkes, at ekstremistiske 
buddhister også har skadet andre buddhister ved 
nogle af deres aktioner.

Japan
I 1995 gennemførte tilhængere af Aum Shinrikyo et 
angreb med giftgas på en metrostation i Tokyo, hvor 
12 mennesker blev dræbt, og flere tusinde måtte 
have lægehjælp. 

Aum Shinrikyo er en ny religion, der blev grundlagt 
i 1987 af Shoko Asahara, som ønskede at reformere 
buddhismen – ”dels ved at søge tilbage til dens indi-
ske rødder, dels under påvirkning fra kristne domme-
dagsforventninger”. 
Aktionen var ikke målrettet buddhister, men da over 
halvdelen af Japans befolkning er buddhister, er det 
sandsynligt, at der også var buddhister blandt ofrene 
for bevægelsens terrorhandling.
Bevægelsen skiftede i 2000 navn til Aleph.
 

Nogle af de Rohingya-muslimer, der er flygtet fra Myanmar, har søgt tilflugt i flygtningelejre i Bangladesh. 
(Foto: UNHCR / V. Tan)
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Hvor udbredt er  
krænkelsen af buddhister?
Krænkelserne omfatter fysiske overgreb, arrestatio-
ner og fængslinger, vanhelligelse af templer og andre 
tilbedelsessteder, diskrimination i forhold til beskæf-
tigelse, uddannelse og bolig samt verbale overfald af 
mennesker på grund af deres religion, tro eller over-
bevisning.

Buddhister er i de seneste år blevet krænket i 10-12 
lande.
  

Kilde: Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend – Pew Research Center, 11-04-2017 
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Forhold til religionsfrihed
For mange ikke religiøse, herunder ateister, er forhol-
det til religionsfriheden ofte koblet sammen med øn-
sket om et fuldstændigt sekulært samfund og en fri-
hed fra al religion. Staten og kirken skal være adskilt 
og alle religiøse udtryk skal fjernes fra staten, statens 
institutioner og domstolene. Samtidig ønsker mange 
ateister, at alle religionerne skal ligestilles og primært 
praktiseres i det private rum. 

I kan læse mere om ikke-religiøses forhold til men-
neskerettighederne i kapitel 1. 

Hvor krænkes ateister?
Ateister chikaneres flere steder i verden, men der kan 
være tale om chikane af meget forskellig karakter. Der 
findes eksempler på, at det i nogle lande et problem, 
hvis man ikke har en religion. I andre lande oplever 
ateister, at de bliver krænket pga. religiøse symboler i 
det offentlige rum. 

Afghanistan 

Islam er statsreligion i Afghanistan, og medlemmer 
af andre religiøse samfund har ret til at udøve deres 
religion inden for lovens rammer. Men i praksis er der 
mange begrænsninger af religionsfriheden. Fx kan 
muslimer straffes for at konvertere til en anden re-
ligion. Det gælder også, hvis de vælger slet ikke at 
have nogen religion (ateisme). Afghanistan er et af 
syv lande, hvor frafald fra religionen kan straffes med 
døden.

Bangladesh
I april 2016 blev Rezaul Karim Siddique, der var pro-
fessor i engelsk, dræbt af militante islamister. Den 
gruppe, der tog ansvar for drabet, hævdede, at pro-
fessoren var ateist. 

Drabet er et af en række mord, som militante islami-
ster i Bangladesh har begået i foråret 2016, hvor de 
har hakket mennesker ihjel. Det er foruden ateister 
også gået ud over religiøse minoriteter, liberale aktivi-
ster, homoseksuelle og udlændinge.

Danmark
I Danmark arbejder foreningen Ateistisk Selskab for 
”en total adskillelse mellem religion og stat, således 
at alle mennesker ligestilles uanset deres religiøse 
synspunkter og verdensbillede”. 

Foreningen ønsker at fjerne civilregistreringen (regi- 
streringen af fødte og døde) fra folkekirken, fordi de 
mener, at den nuværende ordning er diskriminerende.
 

Hvor krænker ateister 
andre?
Der er stor forskel på, hvordan ateister handler, og 
hvilken frihed de giver andre til at have en religion. 
Det afhænger af, hvilken type af ateisme, der er tale 
om. Nogle steder ser man en militant ateisme, der 
vil kontrollere eller helt forbyde religion i et samfund. 
Andre steder er der tale om en liberal ateisme, der 
tillader andre at have en religion.

Albanien 
Det tidligere kommunistiske Albanien erklærede i 
1967 med den daværende leder, Enver Hoxha i spid-
sen, at det var ’verdens første ateistiske stat’. Det be-
tød, at gudstjenester og religiøse aktiviteter blev for-
budt, og at alle moskéer og kirker i landet blev lukket 
og omdannet til fx sportshaller.

Religionsforbuddet varede frem til 1990, hvor det 
igen blev tilladt at udøve religion i Albanien.

Ateisme

Moské i Albaniens hovedstad, Tirana. 
(Foto: Bent Dahl Jensen, Sameksistens.dk)
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Kina
Næsten halvdelen af befolkningen i Kina betegner sig 
som ateister. Det er en større andel end i noget andet 
land. 

I Den Kinesiske Folkerepubliks forfatning erklærer re-
publikken sig for ’en socialistisk stat under folkets de-
mokratiske diktatur, ledet af arbejderklassen’. 

Forfatningen garanterer religionsfrihed og beskyttelse 
af ”normale religiøse aktiviteter”, og giver endvidere 
borgerne ret til at tro og til ikke at tro på nogen religi-
on. Det er dog kun religiøse grupper, der falder inden-
for de statsanerkendte religioner, som kan få tilladelse 
til at blive registreret og til at holde gudstjeneste samt 
andre religiøse aktiviteter. Statsanerkendte religioner 
i Kina er buddhisme, daoisme, islam, katolicisme og 
protestantisk kristendom.

Religionsudøvelsen skal tilpasse sig landets socialisti-
ske ideologi, som sætter den ateistiske ideologi hø-
jest. I praksis bliver tilhængere af forskellige trossam-
fund, både anerkendte og ikke-anerkendte, udsat 
for arrestationer, fængslinger, tortur, chikane mv. fra 
myndighedernes side pga. aktiviteter, der er knyttet til 
deres religiøse overbevisning.

Frankrig
Den franske forfatning giver enhver borger ret til at 
vælge, skifte og udøve sin religion. Der står også, at 
“republikken anerkender ingen former for kultdyrkel-
se og yder ingen form for støtte til sådanne”. 
Dermed slås det fast, at Frankrig er et sekulært sam-
fund. Det er ikke ensbetydende med, at Frankrig skal 
være et ateistisk samfund, kun at stat og religion skal 
holdes adskilt. 

Siden 2004 har det fx været forbudt at bære synlige 
religiøse og politiske tegn som tørklæder, kalot, tur-
ban og store kors i franske skoler. Det er også forbudt 
at bære tøj (fx niqab og burka), der dækker hele krop-
pen og ansigtet bortset fra øjnene i det offentlige rum 
og i offentlige bygninger. 

Senest har flere borgmestre i Frankrig forsøgt at få ind-
ført et forbud mod burkinier på franske badestrande.  
Det oplever nogle kvinder som en begrænsning af de-
res religionsfrihed og basale rettighed til at bestemme 
over egen krop.

Danmark
En af Ateistisk Selskabs mærkesager er ønsket et for-
bud mod religiøs omskæring af drenge under 18 år, 
med henvisning til retten til at bestemme over egen 
krop. 

Danmark
Der har i de seneste år været debat om, hvorvidt fol-
keskoler måtte holde juleafslutning i kirken, hvor der 
synges julesalmer. Nogle har talt imod denne traditi-
on, fordi de, som ateister eller andre med en sekulær 
holdning, er imod, at der forkyndes kristendom for 
børnene.
Andre vil modsat hævde, at juleafslutningen er en 
dansk, kulturel tradition, og at et forbud vil være en 
begrænsning af religions- og trosfriheden.

I Frankrig er der forbud mod at bære tøj, 
der dækker kroppen og ansigtet bortset fra øjnene.  
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Hvor krænker ateister 
hinanden?
Redaktionen er ikke bekendt med tilfælde, hvor ate-
ister har krænket andre ateister på grund af deres 
livsopfattelse og overbevisning.

Hvor udbredt er  
krænkelsen af ateister?
I de årlige undersøgelser fra Pew Research Center har 
antallet af lande, hvor gruppen ”andre” bliver chika-
neret ligget på omkring 40 lande. Tallet steg i 2015 
til 50 lande.
”Andre” omfatter både ateister og sikher, bahai’er og 
andre religiøse grupper.

Krænkelser omfatter: Fysiske overgreb, arrestationer 
og fængslinger, diskrimination i forhold til beskæfti-
gelse, uddannelse og bolig samt verbale overfald af 
mennesker på grund af deres overbevisning.

Kilde: Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend – Pew Research Center, 11-04-2017 
*) ”Andre” omfatter både ateister og sikher, bahai’er og andre religiøse grupper
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