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Kapitel 1

RELlGIONER OG  
LIVSOPFATTELSER

Kristendomskundskab
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Menneskerettigheder  
og religion  
Menneskerettighederne handler om det enkelte 
menneskes rettigheder: Din religionsfrihed, din  
ytringsfrihed, din forsamlingsfrihed, osv.

Alle de rettigheder, som borgerne i et demokratisk 
land har, har også nogle begrænsninger.  
Men det kan være svært at forstå, hvad man har 
frihed til, og hvor den frihed er begrænset. 

Der er særligt tre begreber, som omtales meget lidt 
i menneskerettighedskonventionerne, men som reli-
gionerne anser for meget vigtige at tænke med, når 
vi taler om menneskerettigheder. 
Det er begreberne: Fællesskab, pligter og Gud.

Fællesskab 
Næsten alle religioner lægger stor vægt på ordet 
fællesskab. Familien er et godt eksempel på et vig-
tigt fællesskab. Religionerne taler også om forskel-
lige religiøse fællesskaber som fx klosterfællesskaber.  
 
Spørgsmålet, der derfor kan dukke op hos religion-
erne, er, om hvorvidt menneskerettighederne har 
for meget fokus på det enkelte individ og dermed 
glemmer fællesskabet?
 
Et andet spørgsmål kunne være, om menneske- 
rettighederne skal forstås sådan, at det enkelte 
menneskes frihedsrettigheder altid tæller mere end 
fællesskabets regler og fællesskabets behov? 

Millioner % af verdens befolkning

1. Kristendom 2.200 32 %

2. Islam 1.600 23 %

3. Ikke-religiøse - fx ateister 1.100 16 %

4. Hinduisme 1.000 14 %

5. Buddhisme 500 7 %

6. Traditionelle religioner og naturreligioner 400 6 %

7. Andre religioner 58 0,8 %

8. Jødedom 14 0,2 %

Oversigt over verdens religioner og livsopfattelser 

Det er svært at sige, hvor mange religioner der findes i verden. Nogen mener, at der findes flere tusinde. 
De mindste er så små, at de er svære at få med i en oversigt over religionerne. 

De største religioner og livsopfattelser kan ses i tabellen.
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Pligter
I alle religioner er der tale om pligter. Pligter kan 
være, at ‘du skal elske og sørge for din næste’, ‘du 
skal give almisse’ osv.  
En bekymring hos religionerne kan blive, om den en-
keltes fokus på rettigheder vil føre til, til at pligterne 
bliver tilsidesat? 

Et eksempel på forholdet mellem rettighed og pligt 
kunne fx være en situation, hvor et menneske kom-
mer ud for en ulykke og har brug for hjælp. Der er 
det ikke nok, at den sårede hævder at have ret til 
hjælp. Hjælpen kommer først, når der er et andet 
menneske, som føler en pligt til at hjælpe. 

Gud
Religioner taler om Gud og det guddommelige.  
Det er helt naturligt for religiøse mennesker at 
tænke Gud med i mange ting. Det kan opleves helt 
forkert for et religiøst menneske at tale om menne-
sket uden også at tale om Gud. 

Menneskerettighederne taler netop ikke om Gud.  
Gud udelades, for at mennesker kan tale om det, 
som de er fælles om og det, som de kan blive enige 
om: At være mennesker på jordkloden, som er nødt 
til at tolerere og respektere hinandens rettigheder, 
hvis konflikter og krige skal undgås.

I mange religioner er hellige skrifter meget vigtige 
og har stor autoritet. Religionerne og FN’s menne-
skerettigheder er enige om meget, men der er også 

nogle vanskeligheder og udfordringer i forhold til de 
fleste religioner. Og hvem der så er den øverste myn-
dighed, når der tales om menneskets rettigheder, er 
ikke altid lige klart. 

Ekstreme religiøse bevægelser er kendetegnet ved at 
forkaste FN’s menneskerettighedskonventioner. For 
disse grupper er det kun de religiøse hellige skrifter, 
som har autoritet og betydning. De har ikke noget 
ønske om samtale og finde løsninger, der kan skabe 
sameksistens mellem religiøse grupper i samfundet.

Menneskepligter
I 1998 fremlagde en gruppe af verdens 
mest indflydelsesrige ledere et udkast i FN 
til et nyt dokument om menneskepligter.  
De første menneskepligter lyder:

1. Alle mennesker har pligt til at be- 
handle andre mennesker på en med-
menneskelig måde.

2. Alle mennesker har pligt til at kæmpe 
for andres værdighed og selvagtelse.

3. Alle har pligt til at fremme det gode 
og bekæmpe det onde.

4. Alle har pligt til at påtage sig et ansvar 
overfor andre. Hvad du ikke ønsker 
gjort mod dig selv, skal du ikke gøre 
mod andre.

Michelangelos Gud gengivet med spraydåse. Grafittimaleri fra Berlin. 
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Behovet for sameksistens 
Flere og flere lande er de sidste 50 år blevet multi-
kulturelle, hvilket betyder, at indbyggerne har vidt 
forskellige kulturer og dermed også religion eller 
livspofattelse. 

Derfor er behovet for at forstå, hvad religionsfrihed 
betyder og indebærer, vokset. Spørgsmålene er ofte: 

Hvilken frihed skal alle respektere? 
Hvilke begrænsninger må der nødvendigvis gælde? 
Og hvornår bliver en religiøs gruppe krænket og 
frataget en frihed, som de har ret til?

I 2016 boede der i Danmark mere end 700.000 
mennesker fra en lang række lande i hele verden. 
Det er primært indvandrere, flygtninge og deres ef-
terkommere fra 35 lande. 

Krænkelser af religionsfriheden er en af de væsent-
lige grunde til, at mange flygtninge og indvandrere 
har ønsket at flytte til Danmark. En anden væsentlig 
årsag kan findes hos firmaer, der har søgt og ansat 
arbejdskraft fra udlandet.  

De mange indvandrere og flygtninge har ofte for-
skellige livssyn og religioner med sig, når de flytter til 
Danmark.  
I de følgende afsnit kan I læse om de seks religioner 
og livsopfattelser, som anses for at være de mest 
betydningsfulde i den vestlige verden i dag. 

Hindusistisk kvinde i traditionel indisk dragt. 

Antal indbyggere i Danmark fra 35 lande:

1.Tyrkiet    62.219   

2. Polen    42.500  

3. Tyskland    32.477  

4. Irak    31.394

5. Syrien    27.141  

6. Libanon    26.039 

7. Pakistan    24.357 

8. Rumænien   23.823 

9. Bosnien-Herc.   22.809 

10. Somalia   20.510 

11. Iran    19.382  

12. Afghanistan   17.195

13. Norge    17.090  

14. Sverige   15.714 

15. Eks-Jugoslavien  15.307  

16. Vietnam   15.067 

17. Storbritannien   14.908 

18. Kina    12.600  

19. Thailand   11.782  

20. Litauen   11.778

21. Filippinerne   11.747 

22. Sri Lanka   11.643 

23. Marokko   10.929 

24. Indien    10.198 

25. Ukraine   9.392  

26. USA    9.222   

27. Island    8.720   

28. Bulgarien   8.476 

29. Italien    7.715  

30. Holland   7.456  

31. Rusland   6.975  

32. Frankrig   6.195

33. Spanien   5.670  

34. Letland   5.191   

35. Ungarn   5.170 

Kilde: Sameksistens og Danmarks Statistik
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Jødedommen er en af verdens ældste religioner og 
kommer fra området, som vi i dag kalder Israel og 

Palæstina. 

Jødedommen er fundamentet for både kristendom-
men og islam. 

Karakteristik
• Jødedommen tror på én Gud. Det kaldes mono-

teisme. Den korteste version af den jødiske tros-
bekendelse lyder: ”Hør Israel, Herren vor Gud, 
Herren er én” (5. Mosebog kap. 6, vers 4).

• Toraen (Loven) er jødedommens vigtigste skrift. 
Indholdet i Toraen er identisk med 1. til 5. Mose- 
bog i Bibelen. Nogle af de vigtigste steder i 
Toraen er fortællingen om Moses og jødernes 
udvandring fra Egypten (Exodus), De ti bud og 
lovene der vedrører rent/urent i forhold til fx mad 
og blod, omskæring af drengebørn samt regler 
for overholdelse af sabbatten. 

• Omskærelse af drenge og navngivning af piger 
er det ritual, der viser, at man tilslutter sig jøde-
dommen.

• Jøder missionerer ikke. 

Trosretninger 
Jødedommen kan inddeles i tre grupperinger:

• Konservativ jødedom: Den største religiøse 
gruppe indenfor jødedommen. Den stiller sig 
mellem den ortodokse jødedom og reformjøde-
dommen. De konservative holder fast i mange af 
jødedommens skikke, som fejring af sabbatten, 
de jødiske fester, bønner og spisereglerne.

• Ortodoks jødedom: De ortodokse fastholder 
en oprindelig forståelse af Toraen og nyfortolker 
den ikke i forhold til et moderne samfund.  
De ultraortodokse jøder er nemme at genkende 
på deres særlige påklædning og krøllerne ved 
ørerne. 

• Reform jødedom: Den mest forandringsåbne 
form for jødedom, hvor de jødiske skrifter læses 
historisk-kritisk og nyfortolkes i en meget høj 
grad.

Vigtigste skrifter
• Tora (Mosebøgerne), Neviim (Profeterne) og 

Ketuvim (Skrifterne). Bortset fra rækkefølgen 
af de enkelte skrifter er disse identiske med Det 
Gamle Testamente i Bibelen.

• Talmud, er en stor samling tekster, der fortolk-
er Toraen. Talmud spiller en væsentlig rolle for 
ortodokse og konservative jøder, men ikke for 
reform-jøder.

Jødedom

Ortodokse jøder i Jerusalem, der beder ved Vestmuren. Vestmuren er en del af kong Salomons tempel.

Jødiske Toraruller.
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Centrale begreber
• Jahve er det hebraiske navn for Gud, som be-

tyder ”Jeg er den, jeg er”. Jøderne kalder ofte 
Gud for “Adonai”, som betyder Herren.  
I jødedommen ses Jahve/Gud/Herren som den, der 
har skabt verden og udvalgte Abraham til stamfar 
for sit folk.  

• Moses anses for at være stifteren af jødernes 
religion. Det var Moses, der førte det jødiske folk 
ud af fangeskabet i Egypten, for at de kunne 
vende hjem til Israel. Under vandringen i ørkenen 
modtog Moses loven (Toraen) fra Gud. 

• Toraen (loven), som Moses modtog fra Gud, 
hvor den jødiske lovs i alt 613 bud står. I Toraen 
beskrives det blandt andet, hvordan den jødiske 
sabbat skal overholdes. 

• Sabbatten symboliserer den syvende dag i ska-
belsesugen, hvor Gud hvilede. På samme måde 
som Gud hvilede den dag, skal mennesker hvile. 
Det er derfor ikke tilladt for jøder at udføre  
nogen form for fysisk arbejde på hviledagen. 

• Påsken er den vigtigste højtid indenfor jøde-
dommen.  
Påsken fejres til minde om befrielsen fra Egypten.  
Påskemåltidet er derfor et symbolsk måltid, der  
 

skal vise forskellige elementer ved rejsen fra  
Egypten til hjemlandet.  
Da jøderne under vandringen i ørkenen ikke 
havde noget hævemiddel til brødet, er det 
usyrede brød blevet en vigtig del af det jødiske 
påskemåltid. 

• Profeterne var vigtige personer, som kunne tale 
med Gud og videregive hans ord til det jødiske 
folk. Profeternes opgave var ofte at fortælle 
folket, når de ikke holdt buddene i loven, og 
derfor bevægede sig for langt væk fra Gud. 

• Templet i Jerusalem var det vigtigste sted til 
dyrkelsen af Jahve, da jøderne troede, at Jahve 
var fysik tilstede i templet. I jødernes historie har 
der været to templer, hvor det sidste blev revet 
ned af romerne i år 70 e.v.t. Der findes stadig en 
rest af templet i Jerusalem, som kaldes for Vest-
muren eller mere populært: Grædemuren. 

Udbredelse i verden
Jøder udgør 0,2 %, hvilket svarer til ca. 14 millioner 
af verdens befolkning. 

Jødernes vigtige helligdom, Vestmuren i Jerusalem, 
ligger ved foden af Klippe-moskeen med den gyldne 

kuppel, som er islams tredjevigtigste helligdom. 
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Udbredelse i Danmark
De første jøder kom til Danmark under kong Chris-
tian den IV (1588-1648). I flere senere perioder er 
der indvandret jøder til Danmark.

Antallet af medlemmer i Det Jødiske Samfund i 
Danmark er på ca. 2000. Næsten alle er knyttet til 
synagogen i Krystalgade i København. 
De kalder sig selv for moderne, ortodokse jøder. 

For at være jøde, skal man være født af en jødisk 
mor eller være konverteret til jødedommen. 
For drenge og mænd er det synlige tegn på, at de er 
jøder, at de er blevet omskåret. Hvis en dreng eller 
mand ønsker at konvertere til jødedommen, skal han 
lade sig omskære. 
For piger og kvinder er der ingen synlige tegn på, at 
de er jøder. 

Forhold til tro og
menneskerettigheder 
I den gamle jødiske religion, var det forbudt ikke at 
tro på Jahve. Det kan man bl.a. læse om i Det Gamle 
Testamente. Der var dermed religionstvang for jøder. 
Jødedommen havde samtidig en stor respekt for ”de 
fremmede”, som man havde pligt til at tage godt 
imod. Man kan derfor formode, at fremmede har 
haft en del religionsfrihed i det private rum. 

I det offentlige rum blev andre religioners kultsted-
er dog i perioder ødelagt af de jødiske konger og 
profeter. 

Blandt oldtidens religioner var det almindeligt, at 
en konge eller en farao blev anset for at være skabt 
i gudens billede og var gudesøn. På den måde var 
kongen guddommelig og mere værdifuld end almin-
delige mennesker.  
Men jødedommen skilte sig ud ved at hævde, at alle 
mennesker var skabt i Guds billede. I den jødiske 
skabelsesberetning (1. Mosebog kap. 1, vers 26), 
kan man bl.a. læse, at Adam og Eva blev skabt i 
Guds billede. 

Forskere i menneskerettigheder mener, at der går en 
lige linje fra jødedommen til menneskerettighedser-
klæringen. Det ses bla. i udtrykket om respekt for 
alle menneskers værdighed. Derudover går der også 
en lige linje til nutidens ytringsfrihed. Det beskrives 
nemlig flere steder i Bibelen, at mennesker taler 
ligeværdigt til Gud. De kan endda skælde ud på Gud
og stille spørgsmålstegn ved hans beslutninger.

I verdens eneste land hvor flertallet er jøder, Israel, 
har parlamentet vedtaget, at der er er fuld religions-
frihed for alle indbyggere i landet. Det gælder i det 
offentlige såvel som i det private rum.

Sydamerika
470.000

Nordamerika
6.040.000

Europa
1.410.000

Mellemøsten/
Nordafrika
5.630.000

Afrika, 
sub-Sahara

100.000

Asien
200.000

Jøder
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Kristendommen bygger på jødedommen, og de 
første kristne så ikke sig selv som kristne. De 
mente, at de var jøder, som troede, at Jesus var 

den ventede Messias/Kristus. 

Efterhånden spredte troen på Jesus som Kristus sig til 
områder med ikke-jødiske indbyggere i Romerriget 
og blev til en selvstændig religion.

Karakteristik
• Kristendommens centrum er troen på, at Jesus 

fra Nazareth var Guds søn og den ventede Mes-
sias (frelser).

• Dåben er det ritual som viser, at man tilslutter sig 
kristendommen. I Danmark bliver de fleste døbt 
som børn. 

Trosretninger
Kristendommen kan inddeles i fire grupperinger:

• Katolikker: 50% af verdens kristne er katolikker. 
De bor især i sydeuropæiske og sydamerikanske 
lande. 

Katolsk kommer af et græsk ord, der betyder 
helhed og henviser til det store fællesskab af 
kristne.  
 

Kirken hedder Den romersk-katolske kirke, og 
har paven i Rom som sit overhoved.  
Katolikker har en paverække, der går helt tilbage 
til disciplen/apostlen Peter, som var den første 
kristne leder i Rom.  

Den katolske kirke er også kendetegnet ved sine 
mange helgener og klosterordener. 

• Protestanter - herunder de evangelisk- 
lutherske kirker: 37% af verdens kristne er 
protestanter og bor overvejende i nord- 
europæiske og i nordamerikanske lande.  

Navnet ‘protestanter’ opstod i 1500-tallet, da 
Martin Luther og flere andre protesterede imod 
bl.a. pavens magtmisbrug og handel med aflad. 

Protestantismen adskiller sig fra katolicismen ved 
bl.a. kun at have to sakramenter: Dåb og nadver 
Den katolske kirke har syv sakrementer.  
I den katolske kirke er der også forskel på præs-
tens og de almindelige kristnes betydning. Sådan 
tænker protestanter ikke. Indenfor protestantis-
men kan alle kristne kaldes ”præster”.  

Protestanter dyrker ikke helgener og jomfru Ma-
ria har en tilbagetrukket rolle.  
De to kirker anerkender hinandens dåbspraksis 
og har de samme trosbekendelser. 
 
 
 

Kristendom

Glasmosaik fra en kirke. Mosaikken viser Jesus, der bliver døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen. 
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På verdensplan findes der andre protestantiske 
kirker som fx baptistkirken, metodistkirken og 
pinsekirken.

• Ortodokse kirker: 12% af verdens kristne 
er ortodokse. De bor overvejende i øst- eller 
sydeuropæiske lande.  

Ortodoks betyder rettroende og de ortodokse 
betegner sig selv som den oprindelige kirke. De 
hævder at kunne føre deres ledere tilbage i lige 
linje til apostlene.  

Bruddet mellem den ortodokse og den katolske 
kirke skete i 1054, da de ikke kunne blive enige 
om især to ting: Om paven i Rom skulle være 
hele kirkens overhoved og synet på Helligånden  
i Treenighedslæren.  

Der findes en lang række ortodokse kirker, 
hvoraf de største er den russisk-ortodokse kirke 
og den græsk-ortodokse kirke. De ledes af hver 
deres patriark. Desuden findes der koptiske kirk-
er i Egypten og Etiopien.

• Mindre grupperinger inden for kristendom-
men: Den sidste 1% af kristne består af bland-
ede grupper, som alle har rod i kristendommen 
fx Mormoner og Jehovas Vidner. 

Vigtigste skrifter
• Bibelen: Det Gamle Testamente og Det Nye 

Testamente. 

• De tre oldkirkelige trosbekendelser. I den 
danske folkekirke er det Den apostolske trosbe- 
kendelse som bruges mest.

Centrale begreber
• Treenigheden: Kristne tror, at Gud er udtrykt i 

tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden, 
og stadig kun er én Gud. 

• Frelse: Begrebet frelse hænger sammen med, 
at kristne mener, at mennesket befinder sig i 
en alvorlig situation og har problemer, som det 
ikke selv kan løse. Det er fx de mange lidelser, 
der findes rundt om i verden og det ondes magt 
samt evne til fx at få mennesker til at gøre for-
kerte ting i forhold til hinanden.  
Dertil kommer døden, som intet menneske kan 
undgå.  

Frelse bliver i Det Nye Testamente forklaret med 
ord som tilgivelse, forsoning og opstandelsen fra 
de døde.

• Det dobbelte kærlighedsbud: I det dobbelte 
kærlighedsbud siger Jesus til sine tilhørere:  

”Du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte 
(….) Du skal elske din næste som dig selv.”  
(Matthæus evangeliet kap. 22, vers 36-40) 

Dermed siger han, at kristne både skal elske Gud 
og næsten. At vise kærlighed for sin næste vil 
sige, at vise omsorg og hjælpe alle mennesker, 
der ser ud til at have brug for det.   
Kærligheden til næsten kaldes også næste-
kærlighed. 

Udsmykning fra et kirkealter, der viser Treenigheden: 
Faderen (Gud) til højre, Sønnen (Jesus) til venstre   

og Helligånden vist som en due i midten.
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Udbredelse i verden
Kristendommen er verdens største religion med 
32% af verdens befolkning, hvilket svarer til 2,2 mia. 
tilhængere. 

Udbredelse i Danmark
Danmark har været et kristent land siden midten af 
900-tallet. Ifølge Jellingstenen, som kaldes Danmarks 
dåbsattest, gjorde Harald Blåtand danskerne til krist-
ne. Siden har kristendommen været den officielle 
religion i Danmark. 

Når man taler om kristendommen i Danmark, så 
taler man først og fremmest om folkekirken, som er 
protestantisk. Det kalder man den, fordi kongen i 
Danmark besluttede at den danske kirke efter refor-
mationen i 1500-tallet skulle følge Martin Luthers 
protest mod den katolske kirke.  
Martin Luther mente, at kristne selv skulle læse i Det 
Nye Testamente og gennem det lære, hvad Jesus 
havde sagt - og ud fra det tolke, hvad der skulle 
være kristendom. Den danske folkekirke kaldes også 
evangelisk-luthersk. 

Den første januar 2016 var 76,9% af den danske 
befolkning medlemmer af folkekirken. 
Antallet er faldende, hvilket bl.a. skyldes, at færre 
børn bliver døbt, og at voksne medlemmer melder 
sig ud af folkekirken igen.

Men procentnedgangen skyldes også i høj grad, 
at der kommer flere borgere til Danmark, der har 
en anden tro end den evangelisk-lutherske. Fx er 
antallet af katolikker i Danmark vokset til omkring 
50.000.

 

Forhold til tro og  
menneskerettigheder
Ved slutningen af det andet århundrede var op imod 
10% af befolkningen i Romerriget blevet kristne.
I takt med at de kristne grupper voksede ændredes 
holdningen til dem også. Derfor opstod der spredte 
forfølgelser af de kristne. 

Fra midten af 200-tallet og mange år frem blev 
situationen værre for de kristne. Kejseren insisterede 
på, at alle skulle ofre til ham, men det ville de kristne 
ikke. De stod fast på deres tro og religiøse praksis, 
hvilket førte til, at mange af dem blev straffet, for-
fulgt og dræbt 
 

Kristendommen bliver statsreligion
I 311 vendte det for de kristne, da kejser Konstantin 
lavede et ”tolerance-edikt”, dvs. en lov, der aner-
kendte kristendommen som en tilladt religion på 
linje med den romerske statsreligion.  
 

Amerika 
804.070.000

Kristne

Europa
565.560.000

Afrika, 
sub-Sahara
516.470.000

Asien/Stillehavet
285.120.000

Mellemøsten/
Nordafrika 
12.840.000
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I 313 udstedte kejser Konstantin et nyt tolerance-
edikt, som pålagde den romerske stat at være 
neutral over for alle religioner. Dermed skulle alle 
forfølgelser stoppe.  

I 380 blev det vedtaget, at kristendommen fremover 
var Romerrigets statsreligion. Kort efter blev dyrkel-
sen af de romerske guder forbudt.  
Fra år 391 var det kun tilladt at dyrke kristendom-
men som religion i Romeriget.  
Religionsfriheden var dermed afskaffet. 

Fra da af og frem til middelalderen voksede kristen-
dommen og blev den største religion i hele Europa. 
Paven i Rom var sammen med den tysk-romerske  
kejser den vigtigste person. Han fik dermed stor 
magt både religiøst og politisk.  
 

Reformationen
Med reformationen i 1500-tallet begyndte stridig- 
hederne mellem katolikker og protestanter.  
Det førte til mange år med blodige konflikter over 
 

hele Europa. I 1555 forsøgte man at etablere en 
religionsfred mellem de to parter (Den Augsburgske 
Fred). Men i stedet for fred udviklede konflikterne 
sig til en krig, der varede i næsten 30 år.   

Først med Den Westfalske Fred i 1648 accepterede 
begge parter, at protestanter og katolikker fremover 
skulle være ligestillet. 

Religionsfriheden gjaldt dog kun for protestanter og 
katolikker. Andre trosretninger som jøder, muslimer, 
fritænkere og tilhængere af andre religioner havde 
ingen rettigheder i det kristne Europa.  

Oplysningstiden
Med oplysningstiden i 1700-tallet opstod begrebet 
menneskerettigheder, hvor religionsfriheden blev 
en af de vigtigste frihedsrettigheder. Selv om man 
kan finde ord som frihed og frivillighed i Bibelen, 
kom de nye tanker om religionsfrihed hverken fra 
kristendommen eller nogen anden religion, men fra 
oplysningstidens filosoffer, politikere og tænkere.
 
Siden hen har kristendommen i høj grad taget men-
neskerettighederne til sig og fundet bibelske tekster, 
der kan underbygge dem. Det er blevet alment 
for kristne at mene, at troen på Gud er noget, som 
et hvert menneske kan vælge til eller fra i sit liv. I de 
mange lande med flertal af kristne, hvor der også er 
demokrati, beskytter staten religionsfriheden.  

Romerriget
Romerriget blev grundlagt af Julius Cæsar, 
og bestod fra omkring år 50 f.v.t til år 476 
e.v.t.  
Det strakte sig fra England i nord, til Portu-
gal i vest, Nordafrika i syd og Mellemøsten i 
øst.

Begrebet “oplysning” hentyder til, at tidens filo-
soffer og videnskabsmænd gennem formidling og 

oplysning ændrede folks viden om verden.
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Islam er den yngste af de tre monoteistiske religio- 
ner, som alle ser Abraham som deres stamfader. 
Jøder og kristne mener, at de er efterkommere af 

Abrahams anden søn, Isak, som han fik med hustru-
en Sara. Muslimerne mener, at de er efterkommere 
af Abrahams første søn, Ismael, som han fik med 
slavinden Hagaj. 

Den muslimske religion har sin oprindelse i Mekka, 
hvor Muhammed blev født. Centralt for muslimer er 
troen på, at Muhammed er Guds sidste profet.

Karakteristik
Islam udtrykkes i to grundholdninger:

• Troen på Koranen som Allahs åbenbaring.  

• Troen på Muhammed som Allahs sidste profet. 
I islam bliver Muhammed ikke set som islams 
grundlægger, men som den sidste i profetræk-
ken. 

• Inden for islam findes der ikke et særligt ritu-
al, hvor den troende viser sit tilhørsforhold til 
religionen. Man bliver derimod muslim ved at 
aflægge den grundlæggende trosbekendelse i 
nærvær af en imam og et vidne.

Trosretninger
Islam kan inddeles i to hovedgrupperinger og flere 
mindre grupper:

• Sunnimuslimer:  85% af verdens muslimer er 
sunnimuslimer.  

Ved profeten Muhammeds død i 632 opstod 
der uenighed blandt hans flere hundredetusinde 
tilhængere. Stridens kerne handlede om, hvem 
der skulle efterfølge Muhammed og være den 
nye kalif. Kalif betyder efterfølger.  
Striden førte til, at muslimerne blev delt i to fløje: 
Sunni og shia. Sunni betyder at efterleve Mu-
hammeds leveregler. 

• Shiamuslimer: 15% af verdens muslimer er 
shiamuslimer.  

Shiamuslimerne mente ved det store brud i år 
632, at Muhammeds efterfølger skulle være i 
familie med Muhammed. Det blev derfor Mu-
hammeds fætter Ali, som blev den fjerde kalif. 
Han regerede i fem år, inden han blev myrdet. 
Shia betyder Alis parti.  
I vore dage er Iran det eneste land, som har shia- 
islam som statsreligion.

• Mindre grupperinger indenfor islam: Alawit-
ter eller alawier er en mindre politisk magtfuld 
gruppe i især Syrien, Libanon og Tyrkiet og er 
knyttet til shia-islam.  
 
 

Islam

Guds engel, Gabriel, viste sig for Muhammed. Mødet overbeviste Muhammed om, at han var Guds profet.  
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De er dog ikke den samme gruppe, som alevitter, 
der udgør 25% af Tyrkiets befolkning.

• Sufisme, er ikke en grundretning indenfor islam. 
Det er mere et supplement til islam og er præget 
af mystik og inderlighed.

• Euro-islam er en reformpræget bevægelse ind-
en for islam, som forsøger at tilpasse sig og ny-
fortolke islam på et moderne samfunds beting-  
elser i Europa.

• Ahmadiyya-bevægelsen har i Danmark en 
moske i Hvidovre på ca. 600 medlemmer.  
Ahmadiyya-muslimer bliver sjældent anerkendt 
af andre muslimer og er ofte udsat for krænkel- 
ser, fordi de anerkender en profet, som kom 
efter Muhammed.

Vigtigste skrifter
• Koranen består af 114 suraer med hver sit 

særlige navn, der refererer til et bestemt ord i 
suraen.

• Hadith består af tekster om Profetens sunna, 
dvs. hans sædvane, samt hadith, som er udsagn 
eller fortællinger om den vejledning, Muhammed 
og hans efterfølgere (kalifferne) gav deres 
menighed om stort og småt.

• Sharia betyder ”vejen til vandingsstedet” eller 
”vejen til kilden” og er for muslimer Guds vejled- 
 

ning i, hvordan man skal leve sit liv for at nærme 
sig Gud. 

• Fiqh er betegnelsen for reglerne, som retslærde 
har udledt dem ud fra Koranen. Figh handler om 
regler for bl.a. arv, ægteskab, skilsmisse mm. 

Centrale begreber
Islams trospraksis udtrykkes i de fem søjler, som 
består af: 

1. Fasten og Ramadanen (Sawm)

2. Trosbekendelsen (Shahadah)

3. Pilgrimsfærden til Mekka (Hajj)

4. Tidebønnen (Salah)

5. Almissen (Zakat) 

Islams grundholdninger udtrykkes i de  
Seks Trosartikler eller Seks Sandheder:

1. Troen på Allah (Gud)

2. Troen på englene 

3. Troen på Allahs åbenbaringer (Koranen) 

4. Troen på profeterne 

5. Troen på dommedag og livet efter døden

6. Troen på forudbestemmelse - Allahs vilje 

Koranen er islams hellige bog. Muslimer tror, at den er Allahs ord, som er åbenbaret til profeten Muhammed.
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Udbredelse i verden
Islam er verdens næststørste religion med 23% af 
verdens befolkning, hvilket svarer til 1,6 mia. tilhængere.

Udbredelse i Danmark
De første muslimer kom til Danmark som gæstear-
bejdere i 1960’erne, da der var mangel på arbejds-
kraft på det danske arbejdsmarked. Mange af de 
oprindelige gæstearbejdere blev i Danmark og har 
fået efterkommere. I dag taler man ikke længere om 
gæstearbejdere men om 1., 2. eller 3. generations 
indvandrere. 

Den seneste bølge af muslimsk indvandring til Dan-
mark er sket gennem de sidste 20 år som følge af 
konflikter i mange mellemøstlige og afrikanske lande. 
De fleste af disse er kommet til Danmark som flygt-
ninge eller migranter.   

Antallet af muslimer i Danmark skønnes at være 
op mod 300.000 i 2016, hvoraf omkring 25.000 er 
medlemmer af muslimske menigheder og foreninger.
 

Forhold til tro og 
menneskerettigheder
Traditionelt har man i de muslimske lande inddelt 
indbyggerne i tre kategorier: Muslimer, ‘Bogens folk’ 
(kristne og jøder) og flergudsdyrkere (bl.a. hinduer). 

Islam blev i det 7. og 8. århundrede den officielle 
religion i hele Mellemøsten og Nordafrika, hvor der 
blev oprettet flere kalifater. 

Jøder og kristne har op gennem historien været 
beskyttede grupper i de muslimske samfund. De har 
dog ikke haft ret til at udbrede deres tro. 

Gruppen af flergudsdyrkere har været dårligere 
stillet. Det har de, fordi deres gudsbillede modsiger 
Koranens, som hævder at Allah er én Gud. I praksis 
er flergudsdyrkere oftest blevet behandlet ligesom 
kristne og jøder.

Indenfor dele af islam er det tilladt for en muslim 
at vælge troen fra og evt. konvertere til en anden 
religion. Men det er ikke tilladt for den frafaldne at 
vende sig mod islam. Det betragtes som forræderi 
og straffes med døden.  
I flere lande med præstestyre og islam som statsre-
ligion, er det ikke muligt hverken at kritisere eller 
fravælge islam. 
Mange muslimske lande er ikke demokratier, og der-
for beskyttes religionsfriheden ofte ikke af staten.

Når man indenfor islam fremhæver religionsfriheden 
tager man udgangspunkt i særligt to tekststykker fra 
Koranen:

• ”Der er ingen tvang i religionen.” (Sura 2,256)

• ”Lad da den, der vil, tro, og lad den, der vil, 
være vantro.” (Sura 18,29)

 

Nordamerika 
3.480.000

Sydamerika 
840.000

Europa
43.490.000

Mellemøsten/ 
Nordafrika
317.070.000

Afrika, 
sub-Sahara
248.110.000

Asien/Stillehavet
985.530.000

Muslimer
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Hinduisme menes at være omkring 3500 år 
gammel og hinduer ser deres religion som 
begyndelsen til alle andre religioner. 

Hinduismen er en religion med mange forskellige 
udtryk, og hinduer kalder sjældent sig selv for hindu-
er men derimod for tilhængere af santana dharma, 
som betyder: Den evige lære.

Ordet hindu kommer fra ordet sindhu, som er det 
persiske ord for floden Indus. Hindu betyder altså: 
Det oprindelige folk i Indus-dalen. 

Karakteristik
• Troen på verdenssjælen - Brahman.  

Det enkelte menneskes sjæl og individuelle 
livsånd kaldes for Atman. Atman er en del af 
verdenssjælen Brahman.  

Brahman ligger til grund for alt det, der eksister-
er og er essensen af alt levende.

• Troen på karma. Alle handlinger afføder et re-
sultat fx at ondt afføder ondt og at godt afføder 
godt. Et menneskes livsskæbne bliver bestemt af 
det menneskes handlinger og får samtidig kon-
sekvenser for senere reinkarnationer. 

• Troen på reinkarnation (genfødelse). Det 
enkelte menneskes ånd, Atman, genfødes igen 
og igen. Målet er at blive befriet fra denne evige 
genfødsel. Hvis det sker, så optages og opløses  
den i Brahman - på samme måde som saltkorn 
opløses i havet.

• Troen på guder og på guders inkarnationer 
samt tilsynekomster.

                                                                                                                                            

Trosretninger
Hinduer fordeler sig i forskellige grupperinger og 
dyrkes overvejende i Indien. Grupperingerne inden 
for hinduismen har typisk navn efter den gud, som 
gruppen primært dyrker eller tilbeder. De mest ud-
bredte grupperinger er:

• Vaisnavismen, der dyrker guden Vishnu som 
den højeste guddom.  
Vishnu kan ændre skikkelse, når han forlader 
gudeverdenen og tager til jorden. Ved at være i 
to skikkelser, Rama og Krishna, kan han hjælpe 
mennesker og redde jorden fra sygdom og død. 
Vishnu har dermed rollen som opretholderen. 
Tilhængere af vaisnavismen mener ikke, at deres 
religion kun kan dyrkes i et tempel men derimod 
alle steder. 

• Saivismen dyrker guden Shiva som den højeste 
guddom.  
Shiva har rollen som ødelæggeren modsat 
Vishnu, der er opretholderen. Shiva er en gud 
med en sammensat karakter: Han er dæmonisk 
og guddommelig, han er grusom og mild, han 
ødelægger og samtidig er han en kilde til liv.  
Tilhængere af saivismen mener, at deres reli-
gionsdyrkelse skal knytte sig til et tempel.   
 
                                                                                                                                

Hinduisme

Hinduismen har mange guder. Her er det guden Shiva omgivet af sin familie. 
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• Saktivismen dyrker Sakti som den højeste gud-
dom. Sakti er navnet på den kvindelige guddom-
melige energi og skabende kraft i universet.

• Smartha-traditionen (brahminsk tradition) 
dyrker det højeste guddommelige princip (Brah-
man) og det guddommeliges udtryk i særligt fem 
guder: Gnesha, Shiva, Shakti, Vishnu og Surya.

• Hara Krishna bevægelsen dyrker guden Krishna 
som den højeste guddom. Krishna anses for at 
være en inkarnation af guden Vishnu. 

 

Vigtigste skrifter
Hinduismen har ikke en grundlægger, en bestemt 
trosbekendelse eller en bestemt bog som fælles 
helligt skrift.

Der findes dog forskellige religiøse tekster, som hin-
duer tager udgangspunkt i:

• Shruti: Åbenbarede, guddommelige skrifter, der 
har særlig ophøjet status.

• Vedaerne (1500-1000 fvt.) og Upanishaderne  
(700 evt.).

• Smriti: Menneskeskabte skrifter, især de store 
fortællinger, som populært kaldes for hinduernes 
Bibel. Den indeholder bl.a. Mahabharata, hvor et 
berømte digt kaldet Bhagavadgita optræder, og 
teksterne Ramayana og Purana, som indeholder 
fortællingerne om guderne.  

Centrale begreber
• Moksha: Frelse, som er frigørelse fra livets uen-

delige kredsløb. Der findes mange veje til denne 
frigørelse (især indsigt, meditation, gode hand- 
linger og hengivelse).

• Dharma: Den kosmiske orden, som det enkelte 
menneske skal opretholde i sin egen kaste.

• Karma: Ordet karma betyder handling eller ger-
ning. Alt, hvad et menneske gør, har konsekvenser 
og hænger ved et menneske. Et menneskes karma 
er afgørende for den næste inkarnation.

• Reinkarnation: Betyder genfødsel. Hinduer 
bruger betegnelsen samsara, for kredsløbet af 
inkarnationer. 

Billedet øverst: Illustration af karma.  

Billedet nederst: Illustration af 
reinkarnationernes kredsløb.
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Udbredelse i verden
Hinduismen er verdens tredjestørste religion med 
14% af verdens befolkning, hvilket svarer til 1 mia. 
tilhængere. 

Udbredelse i Danmark
Den største gruppe af hinduer i Danmark kommer 
fra Sri Lanka og er tamilere. De kom til Danmark som 
flygtninge i 1980’erne, da der udbrød borgerkrig på 
Sri Lanka.  
 
Det anslås, at der er ca. 10.000 srilankanske hinduer 
i Danmark, som tilslutter sig saivismen. 

Den næststørste gruppe af hinduer i Danmark er fra 
Nordindien og er kommet hertil som gæstearbejdere 
i årene fra 1960’erne og frem til i dag.  
Det skønnes, at der er ca. 3000 mennesker fra 
Nordindien, som primært tilhører hindugrupperingen 
vaisnavisme.

Der findes otte menigheder i Danmark knyttet til 
hinduismen med i alt ca. 1700 medlemmer.

Hinduer

Asien/Stillehavet
1.025.470.000

Nordamerika 
2.250.000

Sydamerika 
660.000

Europa
1.290.000

Mellemøsten/ 
Nordafrika
1.720.000

Afrika, 
sub-Sahara
248.110.000

Sakti er navnet på den kvindelige, guddommelige 
energi - den aktive og skabende kraft i universet. 
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Forhold til tro og
menneskerettigheder 
Religionsfrihed er en menneskerettighed. Men for at 
kunne tale om menneskerettigheder, må man først 
blive enige om, hvad det vil sige at være et menneske. 
Menneskerettighederne er bygget på den tanke, at 
alle mennesker uanset køn, religion og status defi-
neres som et menneske. Man kan dermed ikke være 
mere eller mindre menneske. 

Sådan er det ikke i den hinduistiske tradition, hvor 
mennesker inddeles i kaster. En kaste er en social - 
gruppe, som den enkelte fødes ind i. Kasterne 
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 menne-
sker indenfor kasterne. De har de urene jobs som fx 
bortskaffelse af døde dyr og fjernelse af affald. 

Årsagen til opdelingen i kaster kan findes i en gam-
mel tekst om det oprindelige og fuldendte menne-
ske Parusa. Ifølge myten ofrede guderne Parusa og 
skabte fire grupper af mennesker ud af ham:

1. Præster    

2. Krigere

3. Agerdyrkerne/håndværkerne/de handlende

4. Slaverne/tjenerne 

De kasteløse har ikke deres oprindelse i Parusa og 
bliver derfor ikke betragtet som mennesker på lige 
fod med kasterne.  

De kasteløse er rituelt urene, hvor kasterne er ritu-
elt rene. Det er almen tro, at det rituelt urene kan 
smitte ved kontakt. Betydningen af at være rituel ren 
og at undgå at blive uren har gennem mange gene-
rationer spillet en vigtig rolle i den hinduistiske livs-
forståelse. Derfor forsøger mange inden for kasterne 
at undgå at have kontakt med kasteløse. 

En kaste ses både som en socialgruppe og som en 
religiøs institution. Ægteskaber bør derfor kun ske 
indenfor samme kaste. Måltider bør også kun ind-
tages sammen med folk fra ens egen kaste, da det 
urene kan overføres gennem mad og kropsvæsker.

Man kan derfor ikke tale om fælles menneskeret-
tigheder i Indien. Der er snarere tale om forskellige 
rettigheder for forskellige slags mennesker.

I 1950 blev kastesystemet officielt afskaffet af 
regeringen. Men en tradition og opfattelse, der har 
eksisteret i mange generationer, er ofte mange år 
om at forsvinde.   

Hinduer anser deres religion for oprindelsen til alle 
andre religioner. Derfor er der ofte en stor tolerance 
overfor andre religioner og deres sandheder.  
 
Hinduer er generelt ikke missionerende. 

Når religionsfriheden krænkes af hinduer, er det som 
regel pga. af nationalistiske følelser inderne imellem. 

En hindupræst, som udføret et traditionelt ildoffer.  
En hindupræst er det mellemled, som kan 
formidle offergaverne videre til guderne. 
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Buddhismen menes at være opstået i Indien for 
omkring 2500 år siden. 

Dens grundlægger hed Siddharta Guatama og var 
en rig, ung mand fra Indien, der drog ud på en lang 
vandring for at finde sandheden om livet og frelsen. 
På sin vandring oplevede han mange ting og blev 
med tiden både klog og oplyst. Derfor fik han titlen 
buddha, som betyder ”den oplyste.”Buddha er en 
titel og ikke et navn. 

Karakteristik 
• Buddhister dyrker ikke nogen gud. 

• Siddharta blev anset for at være buddha.  
At være buddha betyder, at man er så oplyst, at 
man kan bryde ud af genfødslernes kredsløb og i 
stedet træde ind i nirvana.

• Samsara er navnet på det evige kredsløb af 
genfødsler. Alle mennesker må være i samsara, 
indtil de bliver så oplyste, at de kan træde ind i 
nirvana. 

• Nirvana - det endelig mål for en buddhist.  
Nirvana er ikke et fysisk sted, men betyder ud-
slukkelse. 

• Buddhister mener ikke, i modsætning til hindu-
erne, at mennesket har en sjæl. Hvad det præcist 
er, der går igen fra inkarnation til inkarnation, er 
ikke helt klart i buddhismen. Men målet for en 
budd-hist er, at det ‘noget’, skal indgå i nirvana, 
hvor det udslukkes - og ikke genfødes mere. 

Trosretninger
Buddhister fordeler sig i tre forskellige retninger, som 
er opkaldt efter de tre veje, der fører til nirvana:

• Hinayana betyder ”det lille fartøj”og er den 
ældstes af de tre retninger.  
Den dyrkes primært i Sri Lanka, Myanmar, Thai-
land, Cambodia og Laos.   
Tilhængerne af hinayana mener, at den oplys- 
ning, som skal føre til frelsen og nirvana, kun 
kan opnås af munke og nonner.  
Almindelige mennesker kan dog forsøge at rense 
deres karma gennem gode gerninger.  
Navnet hinayana (det lille fartøj) understreger 
at retningens tilhængere mener, at frelsen kun 
er for de få. Denne retning anser Siddharta 
Guatama (buddha) for at være et menneske med 
usædvanlige evner. 

• Mahayana kaldes ”det store fartøj”. Navnet 
henviser til, at gruppen mener, at frelsen er for 
alle. Retningen er mest udbredt i Bangladesh, 
Kina, Japan, Vietnam, Singapore, Taiwan, Nepal, 
Sri Lanka, Tibet, Bhutan, Malaysia og Mongoliet.  
Målet for tilhængerne af mahayana er at blive en 
bodhisattva, som hjælper andre. 
Bodhisattvaerne anses for at være personer, som 
har opnået det højeste niveau af oplysthed, men 
har valgt ikke at træde ind i nirvana. I stedet 
lader de sig genføde igen og igen for at hjælpe 
andre på vej mod oplysningen.  
Mahayana-retningen anser Siddharta Guatama 
(buddha) for at have været guddommelig. 

Buddhisme

Buddhismens grundlægger hed Siddharta Guatama og blev selv buddha.
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• Vajrayana kaldes også for diamantvejsbudd- 
hisme, og praktiseres primært i Tibet, Mongoliet 
og Bhutan.  
Vajrayana er en retning, der rummer mange 
elementer fra tibetansk naturreligion og deres 
åndelige ledere kaldes lamaer.  
Retningen tilbyder mange veje, der kan føre til 
oplysning. Disse veje ses af nogle som genveje til 
frelsen.  

Vajrayanaernes meditationspraksis knytter sig 
ofte til ydre objekter bl.a. mantraer og mandalaer.  

Centrale begreber
Den buddhistiske lære kan sammenfattes i tre hov- 
edområder: De Tre Juveler, De Fire Ædle Sandheder 
og Den Otteledede Vej - Middelvejen.  

1. De Tre Juveler
- er en slags ”trosbekendelse” for buddhister, hvor 
tre sætninger gentages tre gange: 

”Jeg tager min tilflugt til buddha” 
”Jeg tager min tilflugt til dharma” 
”Jeg tager min tilflugt til sangha”  

Dharma er buddhas lære og en sangha er en per-
son, der hjælper buddhisten med at finde vejen til 
oplysning. En sangha kan fx være en munk, som 
man beder om at være ens åndelige vejleder. 

2. De Fire Ædle Sandheder
er et af grundelementerne i den buddhistiske lære.  

- Den Første Ædle Sandhed er erkendelsen af, at livet 
er lidelsesfuldt. Lidelsen opstår af begær efter nogen 
eller noget som fx ting, mad, handlinger, anerkend-
else og andre mennesker. Lidelse kaldes dukha.  

- Den Anden Ædle Sandhed er forståelsen af, hvor 
lidelsen kommer fra. Lidelsen opstår i begæret efter 
at kunne tilfredsstille kroppen. Og begæret kommer 
af uvidenhed og uoplysthed. 
Det er netop uvidenheden og den manglende viden, 
der holder genfødslernes kredsløb i gang

- Den Tredje Ædle Sandhed er erkendelsen af, at der 
findes en udvej, så lidelsen kan holde op. Hvis man 
kan mærke sit begær og slukker det i stedet for at 
tilfredsstille det, vil man kunne stoppe lidelsen.  
Først når begæret er slukket, kan man opnå fuld 
oplysning og selv blive buddha - og dermed træde 
ind i nirvana.

- Den Fjerde Ædle Sandhed er vejen, der fører til 
lidelsens ophør: Den Otteleddede Vej. 
Ved at følge Den Otteleddede Vej kan et menneske 
blive oplyst - og begæret efter livet vil blive slukket. 

3. Den Otteleddede Vej - Middelvejen 
Vejen til lidelsens ophør går gennem Den Otteled-
dede Vej - også kaldet Middelvejen.  
At noget er en middelvej betyder, at der hverken må 
være for meget eller for lidt - men lige tilpas. 

Symbolet på  Den Otteledede Vej - Middelvejen.

Symbolet på De Tre Juveler.
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Middelvejen består af otte led 
1. Den rette forståelse

2. Den rette beslutning

3. De rette ord

4. Den rette handlemåde

5. Den rette levemåde 

6. Den rette stræben 

7. Den rette tanke 

8. Den rette selvfordybelse 
 

Vigtigste skrifter 
• Buddhismen har ingen hellige skrifter. 

• Der findes dog mange skrifter, som anses for at 
være autoritative. Det vil sige at de betragtes 
som vigtige for forståelsen og udøvelsen af  
buddhisme.  
Buddhistiske skrifter er anvisninger på vejen 
til oplysning, historier om Buddha, himmelske 
væsener, regler for korrekt opførsel eller filo-
sofiske diskussioner. 

Udbredelse i verden
Buddhister udgør 7% af verdens befolkning, hvilket 
svarer til 500 mio. tilhængere.  
 

Udbredelse i Danmark
Der skønnes at der i dag er mellem 20-25.000 budd-
hister i Danmark. 
 
80% er immigreret til Danmark fra flere forskellige 
asiatiske lande som Thailand, Vietnam, Japan og Tibet.  

De sidste 20% er primært etniske danskere, som er 
konverteret til buddhismen. 

Der findes seks buddhistiske menigheder i Danmark 
med et samlet medlemsantal på ca. 4500. De to 
største ligger i Dragør og København og har hhv. 
2000 og 1000 medlemmer.

Asien/Stillehavet
1.025.470.000

Nordamerika 
3.860.000

Sydamerika 
410.000

Europa
1.330.000

Mellemøsten/ 
Nordafrika

500.000

Afrika, 
sub-Sahara

150.000

Buddhister
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Forhold til tro og
menneskerettigheder 
Buddhister ser generelt positivt på menneskeret- 
tighederne men udtrykker også en skepsis over for 
dem. 
Menneskerettighederne sætter nemlig individets 
rettigheder i centrum. Bekymringen er, set med en 
buddhists øjne, at hensynet til individet kan udvikle 
sig til egoisme.  

Inden for buddhismen er der områder og traditioner, 
som strider imod menneskerettighederne.  
At blive født som kvinde regnes nemlig i nogle budd-
histiske lande for dårlig karma. Derfor er kvinder i 
nogle tilfælde dårligere stillet end mænd. At få et 
handicappet barn ses også som dårlig karma. 

Synet på menneskerettihederne har dog ændret sig 
gennem de seneste årtier. 
Den fremtrædende danske buddhist Ole Nordstrøm 
udtalte i 2008 under et foredrag:  

”Jeg mener, at de buddhistiske grundsyn understøt-
ter FNs menneskerettigheder”. 

I nyere tid er der opstået grupper i den buddhistiske 
verden, som forsøger at forandre verden med andre 
midler end meditation og klosterliv. 
 
Et eksempel er Tibets leder, Dalai Lama, som længe 
har talt om fred og menneskerettigheder på det 
tibetanske folks vegne. 

Et andet eksempel er den kendte buddhist og 
demokratiforkæmper Aung Suu Kyi fra Myanmar, 
som i mange år var en diktaturstat.  

I sin bog fra 1997, “The Voice of Hope”, udtalte hun 
følgende om menneskerettighederne og sit ønske 
om at indføre demokrati i Myanmar: 

“Når først vi får demokrati, vil der være folk, der vil 
misbruge deres rettigheder og bruge dem til deres 
egen fornøjelse eller personlige fordel. … Demokrati 
er langt fra perfekt. …  
Jeg er ikke enig i alt, hvad der sker i vesten. Det er 
derfor, at jeg siger, at jeg ønsker, at vores demokrati 
bliver bedre - mere medfølende og omsorgsfuldt. 
Det er ikke for at sige, at vi skal have færre friheder, 
men at vi vil bruge disse friheder mere ansvarligt.” 

Buddhismen er traditionelt ikke imod andre religion-
er eller deres tilhængere - og missionerer meget lidt.
Men netop i Myanmar har der i de seneste år været 
en systematiske forfølgelser af landets muslimske 
mindretal begået af en ekstrem nationalistisk, bud-
dhistisk bevægelse.
Landets ledelse, herunder Aung Suu Kyi som nu er 
landets udenrigsminister, presses af verdenssam-
fundet til at sikre og genoprette religionsfriheden i 
landet.  
 
 

Demokratiforkæmperen Aung Suu Kyi, der i mange 
år kæmpede for at indføre demokrati i Myanmar.  
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Der har til alle tider været mennesker, som ikke 
mente, at der fandtes hverken en gud eller 
noget som helst overnaturligt. 

Gruppen var i begyndelsen ganske lille, da menne-
sker med den slags tanker ofte var ilde set eller blev 
direkte forfulgt.  

Tanken om, at der ikke findes nogen gud fik særligt 
fat hos europæiske tænkere og filosoffer efter 
oplysningstiden i 1700-tallet, hvor fornuften og 
videnskaben kom i centrum. 
Der var særligt ét spørgsmål, som fik mange til at 
tvivle på Guds eksistens: Spørgsmålet om, hvordan 
der kan være ondt i verden, hvis der virkelig findes 
en god gud? Det kaldes Teodice-problemet.

Med frihedstankerne i 1800-tallet og det øgede fo-
kus på menneskers ret til at tro og tænke frit, blev 
der yderligere plads til at diskutere Guds eksistens. 

I 1859 fremsatte videnskabsmanden Charles Darwin 
sin teori om arternes udvikling. Med den forsøgte 
han at give en videnskabelig forklaring på, hvordan 
arterne havde udviklet sig. Ifølge Darwins teori 
havde mennesket udviklet sig sammen med aberne 
fra en fælles stamfader. Denne teori fik mange til at 
tvivle på, at mennesket var skabt i Guds billede, som 
det står i Bibelens skabelsesberetning. 

I 1883 udtalte filosoffen Friedrich Nietzsche sine 
berømte ord: ”Gud er død”. Nietzsches stærke anti-
kristne holdninger havde stor gennemslagskraft, og 
mange filosoffer tog i det 19. og 20. århundrede 
ateistiske grundholdninger.  

I Danmark slog især Georg Brandes kraftigt igennem 
i universitetsverdenen med kritik af al religion og den 

europæiske kultur, der var meget præget af kristen-
dommen.

Psykoanalytikeren Sigmund Freud fik stor succes i 
begyndelsen af 1900-tallet med sin teori om det 
ubevidste i mennesket og menneskets drifter. Hans 
syn på religion var, at religion skyldtes en usund 
udvikling hos det enkelte menneske. Han mente, at 
Gud kun var en trøst, som usunde mennesker ledte 
efter, som en slags erstatning for deres far. 
Religion var altså kun for dem, der som voksne stadig 
ikke rigtig kunne klare livet uden deres far.  
Freuds tanker fik stor betydning for det voksende 
antal af ikke-religiøse.

Karakteristik
Når man taler om ikke-religiøse mennesker, skelner 
man mellem de nominelt religiøse og de ikke-religiøse 

• Nominelt religiøse: Nomen betyder navn.  
En nominelt religiøs person er en person, som 
kun er religiøs af navn. De nominelt religiøse kan 
fx være døbt eller omskåret, men de praktiserer 
ikke religionen og anser heller ikke sig selv for at 
være religiøse.  

De nominelt religiøse bliver talt med i statistik-
kerne, da de står som medlemmer af et trossam-
fund. Der er derfor flere, som ikke er religiøse 
end statistikkerne viser.

• Ikke-religiøse: At være ikke-religiøs vil sige, 
at man har valgt ikke at have et forhold til en 
religion. Man har fx meldt sig ud af den religion, 
man engang tilhørte. Eller man har aldrig haft et 
forhold til en religion, fordi ens forældre heller 
ikke havde det.

Ikke-religiøse



24

Grupperinger
De ikke-religiøse kan inddeles i tre undergrupper, 
som har hvert sit udgangspunkt som ikke-religiøse:

1. Sekulære: At være sekulær vil sige, at man ikke 
har noget aktivt tilhørsforhold til en religion. Det 
er de nominelt religiøse, som ikke har taget yder-
ligere stilling til, hvilket livssyn de så har.

2. Ateister: Hvis man kalder sig ateist, så har man 
taget bevidst stilling til, at man ikke tror på, at 
hverken Gud eller noget andet overnaturligt ek-
sisterer. Man tror kun på det naturlige, som kan 
sanses og undersøges videnskabeligt – og som er 
knyttet til den fysiske materie.

3. Agnostikere: Agnostikerne har den holdning, 
at det er umuligt at vide noget om Gud og det 
overnaturlige. De lader muligheden stå åben, 
men vedkender sig ikke aktivt nogen religion.

 

Centrale begreber
Ateisme

• Ordet ateisme består af to ord fra græsk: Teisme, 
som betyde Gud og ‘a’, som betyder ‘ikke’.  
Ateisme betyder altså: Ikke-Gud.

• Ateister tror ikke på, at der findes noget over-
naturligt som fx en gud, engle, skæbne eller et 
liv efter døden.

• Ateisme er et tilvalg af nogle få afgørende 
grundholdninger, fx at naturvidenskabelig viden 
er grundlaget for sand erkendelse. Det er det 
fysiske, alt det, som vi kan sanse, der er virkeligt. 
Det kaldes et naturalistisk verdensbillede.

• At der ikke findes en gud, er en holdning, som 
ateisten vælger. Man kan nemlig hverken bevise 
at Gud eksisterer eller at Gud ikke eksisterer. 

Ikke-religiøs humanisme

• Den ikke-religiøse humanisme ligner ateismen. 
Men for denne gruppe er det ordet menneske, 
som er det vigtigste. 

• Den ikke-religiøse humanisme fremhæver det en-
keltes menneskes værdi, selvstændighed, ukræn-
kelighed og værdighed.  
Målet er, at mennesker skal tage ansvar for 
hinanden og træffe gode valg. Ikke fordi en gud 
siger, at de skal - men fordi det vil give dem og 
andre et godt liv.

Vigtigste skrifter
Ikke-religiøse har ikke ét særligt skrift, som de for-
holder sig til. Men der findes både dokumenter og 
en lang række filosoffer og forfattere, som spiller en 
stor rolle for ikke-religiøse.

For ikke-religiøse er videnskaben central i forståelsen af livet og meningen med det.
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‘Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 
1948’ er et væsentligt dokument for ikke-religiøse, 
fordi den ikke bygger på religiøse autoriteter eller 
religiøse helligskrifter, men tager udgangspunkt i 
mennesket - og ikke i en gud.

Udbredelse i verden
Ikke-religiøse udgør verdens tredjestørste gruppe 
af livsopfattelser med 16% af verdens befolkning, 
hvilket svarer til 1,1 mia. tilhængere. 

Udbredelse i Danmark
Det kan være svært at sige noget præcist om, hvor 
mange ikke-religiøse, der findes i Danmark.  

En undersøgelse fra 2008 viste, at 72% af danskerne 
så sig selv som troende i en eller anden grad. 21% 
betegnede sig selv som ikke-troende. Og de sidste 
7% var erklærede ateister.  

De ikke-religiøse er ikke samlet i én organisation, 
som kan repræsentere deres holdninger.  
I Danmark findes der imidlertid to organisationer, 
Ateistisk Selskab og Humanistisk Samfund, som er 
dem, der oftest udtaler sig på vegne af ikke-religiøse. 

De seneste par år har Ateistisk Selskab lavet kam-
pagner, for at få nominelt religiøse og ikke-religiøse 
danskere til at melde sig ud af folkekirken.  
I efteråret og vinteren 2015 var sådan en kampagne 
formodentlig årsagen til, at mellem 5000 og 10.000 
danskere meldte sig ud af folkekirken. 

Ikke-religiøse

Asien/Stillehavet
858.580.000

Nordamerika 
59.040.000

Sydamerika 
45.390.000

Europa
134.820.000

Mellemøsten/ 
Nordafrika
2.100.000

Afrika, 
sub-Sahara
26.580.000
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Forhold til tro og 
menneskerettigheder 
For de to ikke-religiøse organisationer, Ateistisk og 
Humanistisk selskab, er forholdet til religionsfriheden 
ofte koblet sammen med ønsket om et fuldstændigt 
sekulært samfund, hvor staten og folkekirken er 
adskilt.

Begge organisationer ønsker også, at faget kristen-
domskundskab skal ændre navn til “religion” eller
“filosofi og livssyn”, og at alle religionerne skal 
ligestilles i undervisningen. I dag fylder den kristne 
religion, kultur og historie nemlig mest i ministeriets 
mål for undervisningen i faget. 

Ateistisk Selskab ønsker at afskaffe alle religiøse 
symboler i og omkring staten, statens institutioner 
og love. Hvis ikke denne adskillelse indføres, så kan 
man, ifølge Ateistisk Selskab, ikke tale om virkelig 
religionsfrihed. I en resolution fra 2003 skrev Ateis-
tisk Selskab bl.a., at religionsfrihed må være ”frihed 
fra religion”.  

Men en total fjernelse af religiøse symboler i og 
omkring statens institutioner, ses af religiøse som en 
krænkelse af deres ret til at udtrykke deres religion.

Også i ateismens historie er der mørke perioder, hvor
religionsfriheden blev krænket systematisk.  

Dette foregik i de tidligere kommunistiske lande, 
som havde ateisme som statsideologi.  
Lande, der slog særligt hårdt ned på religionsud-
øvere var fx Kina og det tidligere Sovjetunionen.  

I 1967 erklærede Albanien sig for verdens første
ateistiske land, og indførte et totalt religionsforbud. 
Der blev bl.a. indført forbud imod alle religiøse  
kendetegn som fuldskæg og tørklæder.  

Den ateistiske stat i Albanien blev opløst i 1990 
efter ”Murens fald” i 1989. Siden har de tidligere 
kommunistiske lande i Europa ændret holdning til 
religionsfriheden. Mange religiøse bygninger og 
institutioner er siden blevet genåbnet. Også Kina 
har forandret sig og tillader mere religion. Alligevel 
foregår der fortsat mange krænkelser af mennesker-
ettighederne i landet.  

Ikke-religiøse er meget forskellige, når det handler 
om at udbrede deres livssyn. Særligt ateister arbejder 
aktivt på at fremme deres indflydelse på kulturen i 
det offentlige rum. 

Ateisme er et tilvalg af nogle få afgørende grundholdninger, fx at 
naturvidenskabelig viden er grundlaget for sand erkendelse.
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