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Religion er betydningsfuld for de fleste menne-
sker. 84% af verdens befolkning tror på noget -  
i større eller mindre grad.

  

Forskelligheden spænder dog fra at gå i kirke juleaf-
ten og til religiøse fanatikere, der er klar til at slå ihjel 
i deres guds navn.

Mange af verdens lande sikrer sine borgere friheden 
til at praktisere deres religion. Men friheden har en 
naturlig grænse, da den enes frihed ikke må gå ud 
over andres ret til samme frihed. Derfor vil der også i 
et demokrati være nogle nødvendige begrænsninger 
af religionsfriheden. 

Der er brug for regler, som begrænser religionsud-
øvelsen. Hvis ikke der er regler, vil nogen religioner 
muligvis fylde alt for meget. Men det er vigtigt, at 
begrænsningerne ikke bliver til krænkelser. 

Religionsfriheden ser ud til at trives bedst i lande, hvor 
der er demokrati. Demokratiets grundtanke er nem-
lig, at det enkelte menneske skal kunne vælge frit, 
tænke selv og stemme efter sin overbevisning. 

I lande, der ikke har demokrati, er der sjældent fuld 
religionsfrihed. Måske er der religionsfrihed på papi- 
ret, da landet muligvis har underskrevet FN’s Menne-
skerettighedserklæring. Men religionsfriheden i de 

ikke-demokratiske lande betyder kun frihed til at tro 
hjemme hos sig selv - i det private rum. I det offent-
lige rum er der typisk kun én eller ingen religion til-
ladt. 

At isolere religionen til det private rum, er ikke religi-
onsfrihed, men ses udfra konventionerne om menne-
skerettigheder som en krænkelse af religionsfriheden. 

Selv i et demokrati kan religionsfriheden være en van-
skelig frihed. Det skyldes, at frihed gælder for alle lan-
dets borgere, uanset hvilken religion de har – også for 
dem, som ikke ønsker at have en religion. 

Flere ikke-religiøse mennesker, har i spøg foreslået, at 
forbyde al religion med argumentet, at ”der er sket 
så meget ondt” i religionernes navne. Men forbyder 
man religionerne, så fjerner man en af de frihedsret-
tigheder, som i alle konventioner vægtes højt: 
Friheden til at tænke og tro, som man vil. 

 

Indledning

I et demokrati er borgerne frie til at tænke og tro som de vil - og til at stemme efter deres overbevisning. 
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Hvad betyder det,  
at have religionsfrihed?
Religionsfrihed er en ret, som hvert eneste menneske 
har i de lande, som enten har en grundlov, der sikrer 
religionsfriheden, - eller som overholder menneske-
rettighedskonventionerne, hvor ethvert menneske 
anses for at være værdifuldt. 
Fratager man et menneske dets religionsfrihed, kræn-
ker man det menneske. 

Religionsfrihed er en menneskerettighed, der sikrer 
retten til at tro og til ikke at tro. 

Religionsfrihed er retten til at vælge de værdier og 
den livsopfattelse, der er værdifuld og betydningsfuld 
i ens liv. Det er også retten til at forkaste det, der ikke 
er værdifuldt og uden betydning i den enkeltes liv. 

Religionsfrihed kan inddeles i to:

• Ret og frihed til at have en religion

• Ret og frihed til at udøve sin religion.

Frihed til at have en religion vil sige:
• Trosfrihed: Du må tro på en hvilken som helst 

religion.

• Frihed til at være ikke-religiøs: Du må lade 
være med at tro på nogen religion og i stedet væl-
ge at være ikke-religiøs fx ateist.

• Frihed til at konvertere: Du har ret til at skifte til 
en anden religion.

• Samvittighedsfrihed: Religionsfrihed omfatter 
også retten til at sige nej til det, som ens samvit-
tighed forbyder en at gøre af religiøse grunde. Et 
eksempel på det kan være militærnægtelse.

Frihed til at udøve sin religion vil sige:   
• Man må forsamles, holde møder samt udføre re-

ligiøse ritualer.

• Man må bygge huse til religiøse formål: Kirker, 
moskeer, synagoger og templer.

• Man må lave religiøse genstande.

• Man må udbrede sin religion ved fx skrive på in-
ternettet og udgive bøger.

• Man må gå med i en fredelig demonstration for 
en religion.

• Man må undervise og lave religiøse uddannelses-
steder.

• Man må samle penge ind til religiøse formål.

• Man må fejre religiøse højtider og hviledage.

• Man må vise og bære religiøse symboler, som fx 
tørklæder, kalotter og smykker, i det offentlige 
rum.

• Forældre har ret til at opdrage deres børn i over-
ensstemmelse med deres religion, så længe for-
ældrene også respekterer, at barnet bliver ældre 
og selv kan / skal tage stilling.

• Arbejdsgiverne skal være fleksible over for de an-
sattes religionsudøvelse. De skal forsøge at skabe 
rimelige vilkår for, at en ansat kan praktisere sin 
religion. Aftaler om udøvelse af religionen aftales 
på den enkelte arbejdsplads.

• Man har ret til at kritisere andre religioner og 
livsanskuelser. Friheden til at kritisere en religion 
indebærer også en frihed til at lave sjov med og 
latterliggøre de forskellige religioner, da det for-
ventes, at religiøse kan tåle en del kritik i et frit 
samfund, der bl.a. også har ytringsfrihed.

Blasfemi
Blasfemi betyder gudsbespottelse, som 
resulterer i en krænkelse af religiøse 
menneskers følelser. 

Siden Grundlovens indførelse i 1849 har 
Danmark haft en særlig  straffelov imod 
blasfemi, i daglig tale kaldet Blasfemipa-
ragraffen (§ 140). 

Blasfemiparagraffen blev næsten aldrig 
brugt, og i 2017 blev den afskaffet af 
Folketinget.
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Krænkelser af religions-
friheden
Det er vigtigt at kunne skelne mellem, hvilken type af 
krænkelse man taler om, når man beskriver en situa-
tion med en krænkelse af religionsfriheden. 

Det er ikke uvæsentligt, om der er tale om chikane, 
diskrimination eller forfølgelse. I nogle tilfælde kan 
der også være tale om en begrænsning. Begræns- 
ninger er IKKE krænkelser.

I kapitel 2 om “Sameksistens - Frihed eller krænkel-
se?” kan I læse eksempler på, hvordan de forskellige 
religioner hhv. bliver krænket og krænker andre over-
alt i verden - og hvilke typer af krænkelser, der er tale 
om. 

Test jeres viden    
På næste side kan I teste jeres viden om de forskelli-
ge kategorier af hhv. krænkelser og begrænsninger.  
Eksemplerne i testen er frit opfundne, men ligner ek-
sempler fra virkeligheden. 

© Netavisen Sameksistens.dk • Kilde: Pew Research Center
Chikane af religiøse grupper omfatter fysiske overgreb, arrestationer og tilbageholdelser, vanhelligelse af kirker, moskéer, templer og andre 
tilbedelsessteder, diskrimination af religiøse grupper i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig samt verbale overfald af grupper eller 
enkeltpersoner mod medlemmer af en religiøs gruppe.
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SÆT KRYDS
(eksemplerne er opdigtede)

Diskrimination Chikane Forfølgelse Begrænsning

Det er forbudt for alle hindu-
er at afholde religiøse taler 
og fakkeltog på Rådhusplad-
sen. 

Et buddhistisk tempel i 
Tønder har siden 2011 fire 
gange fået ruder knust af 
brosten.

Muslimske piger i burkini har 
fået forbud mod at vise sig 
på alle offentlige strande på 
Bornholm.

To unge mænd, der tilhører 
Yazidi-religionen er blevet 
stukket ned på et asylcenter 
på Læsø.

Ritualet ”chikauhau”, hvor 
en levende kat kastes i en 
dyb afgrund, er blevet for-
budt.

En buddhistisk folkeskole-
lærer har fået forbud mod 
at stille en buddhastatue på 
katedret i skolen.

En kvindelig lærer er blevet 
fyret i Herning, fordi hun 
krævede at bære niqab i 
klasseværelset.

Folkekirken i Skagen må ikke 
længere holde søndags-
gudstjeneste udendørs på 
torvet.

En jødisk ultra-ortodoks pia-
nist er blevet fyret for ikke at 
ville være censor om lørda-
gen (på sabbatten).

To katolske folkeskoleelever 
har fået forbud mod at bære 
et Maria-armbånd.

Quiz
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SÆT KRYDS
(eksemplerne er opdigtede)

Diskrimination Chikane Forfølgelse Begrænsning

Det er forbudt for alle hindu-
er at afholde religiøse taler 
og fakkeltog på Rådhusplad-
sen. 

Fordi alle andre 
religioner må 
samles offentligt. 

Et buddhistisk tempel i 
Tønder har siden 2011 fire 
gange fået ruder knust af 
brosten.

Fordi det er en 
ødelæggelse af 
andres ejendom. 

Muslimske piger i burkini har 
fået forbud mod at vise sig 
på alle offentlige strande på 
Bornholm.

Fordi det er et 
forbud, der kun 
er rettet imod én 
religion. 

To unge mænd, der tilhører 
Yazidi-religionen er blevet 
stukket ned på et asylcenter 
på Læsø.

Fordi deres liv har 
været i fare. 

Ritualet ”chikauhau”, hvor 
en levende kat kastes i en 
dyb afgrund, er blevet for-
budt.

Fordi ritualet er i 
strid med loven 
om dyrevelfærd. 

En buddhistisk folkeskole-
lærer har fået forbud mod 
at stille en buddhastatue på 
katedret i skolen.

Fordi en lærer 
ikke må forkynde 
sin egen tro over-
for eleverne. 

En kvindelig lærer er blevet 
fyret i Herning, fordi hun 
krævede at bære niqab i 
klasseværelset.

Fordi klæde-
dragten er i strid 
med loven om 
maskeforbud. 

Folkekirken i Skagen må ikke 
længere holde søndags-
gudstjeneste udendørs på 
torvet.

Fordi en religion 
gerne må være 
synlig i det offent-
lige rum. 

En jødisk ultra-ortodoks pia-
nist er blevet fyret for ikke at 
ville være censor om lørda-
gen (på sabbatten).

Fordi skolen kan 
lægge prøver på 
andre dage end 
lørdag, som er 
normal fridag.

To katolske folkeskoleelever 
har fået forbud mod at bære 
et Maria-armbånd

Fordi elever gerne 
må bære religiøse 
smykker. 

Facit



6

Begrænsninger af 
religionsfriheden
Det kan være nødvendigt at begrænse religionsfri-
heden, for at den enes frihed ikke går ud over den 
andens frihed. 

Der kan også være nødvendigt at begrænse religions-
friheden, hvis der er ting i en religionspraksis, der er i 
strid med et lands lovgivning. 

Eksempler på love i Danmark, som kan komme i kon-
flikt med religionernes regler:

• Dyrevelfærd. Alle dyr skal fx bedøves før de bli-
ver slagtet, så de ikke lider unødvendigt.

• Myndighedsalder. Hvornår et menneske betrag-
tes som voksent og kan bestemme over sit eget 
liv. 

• Ægteskab. Hvor gammel man skal være, før man 
må indgå i et ægteskab, eller om man må have 
mere end en ægtefælle (kaldes ofte for flerkoneri). 
Og hvor nært man må være i familie med hinan-
den ved indgåelse af ægteskab.

• Seksuel lavalder. Love som skal beskytte mindre-
årige imod seksuelle overgreb.

• Børneopdragelse. I Danmark er det fx ulovligt at 
slå sine børn.

• Love om den offentlige orden. Det er staten, 
der bestemmer, hvornår noget forstyrrer den of-
fentlige orden. Hvis politiet fx vurderer, at stem-
ningen under en religiøs demonstration er ved 
at blive for ophidset, kan de gribe ind og opløse 
demonstrationen.

• Ligeberettigelse. Næsten alle gamle religioner 
har måttet tilpasse sig der, hvor moderne sam-
fund har givet mænd og kvinder de samme ret- 
tigheder - uanset om religionen hævder noget 
andet.

• Homoseksualitet og andre seksuelle mindretal. De 
fleste gamle religioner, har regler mod netop ho-
moseksualitet. Men de har alle måttet tilpasse sig 
der, hvor et moderne samfund har givet forskel-
lige seksuelle mindretal samme rettigheder som 
flertallet.

• Sundhed. Hvis en religiøs praksis bliver anset for 
skadelig, bliver den forbudt, fx omskæring af piger.  

Et lands love bestemmer selvfølgelig ikke, hvad folk 
skal mene og synes, der er rigtigt eller forkert. Et  
lands love bestemmer, hvad man må gøre eller ikke 
gøre. 

Sekularisering 
Sekularisering betyder, at et lands love ikke er styret af 
religion men af ikke-religiøse principper. 

Ordet sekularisering bruges også om en proces, 
som begyndte med oplysningstiden i 1700-tallets 
Europa. Her blev kirkens og kristendommens magt 
over og indflydelse på staten mange steder mindre.  
Dermed blev statens love og regler i mindre grad sty-
ret efter kirkens religiøse principper. 

Selv om de fleste troede på, at der var en gud, som 
stod bag alting, blev det et ideal for mange, at men-
nesket selv skulle være myndigt - uden kirken. 

Adskillelse af stat og religion
Den væsentligste sekularisering er adskillelsen af stat 
og religion.

I en religiøs styreform ville religionens hellige tekster 
bestemme, hvordan lovene skulle udarbejdes. Da hel-
lige tekster ofte er dikteret at en gud i fortiden, er den 
vanskelig at ændre på. 
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I en sekulær styreform kan et folketing eller parla-
ment ændre på lovgivningen og de tilhørende straffe, 
så de hele tiden er tilpasset den nutid, som de skal 
fungere i. 

Kun Grundloven er meget vanskelig at ændre. Det er 
kun sket nogle få gange siden indførelsen af den i 1849. 

På Folketingets hjemmeside kan I læse, hvad der skal 
til for at ændre i Grundloven:
ft.dk / Demokrati / Grundloven / Hvad siger Grundlo-
ven / Kapitel 10: Ændring af Grundloven 

I Danmark skal alle love udarbejdes, så de er i over-
ensstemmelse med Grundloven og menneskerettig-
hederne.

Religionsfavoriserende grundlov
Nogle europæiske lande har en grundlov, som favo-
riserer ét trossamfund. Det gælder fx for Danmark, 
hvor der i § 4 står:
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske fol-
kekirke og understøttes som sådan af staten.

Når vi i et demokratisk-sekulært land som Danmark 
har en sådan paragraf i grundloven, så skyldes det, at 
den danske befolkning gennem mange århundreder 
har været medlemmer af folkekirken. 

I  2016 var 76,9% af landets befolkning medlemmer 
af folkekirken. Da Grundloven blev indført i 1849 var 
tallet endnu højere. 

Folkekirken
Navnet folkekirke henviser til, at det er den kirke, hvor 
størstedelen af befolkningen er medlemmer.

I 1849 anså man det for at være naturligt, at staten 
ville understøtte folkekirken, som næsten alle danske-
re var medlem af på det tidspunkt. 

Staten støtter også i dag folkekirken på forskellige 
måder. Helligdagslovgivningen er et af eksemplerne. 
Den sikrer at alle helligdage, der har forbindelse til 
kristendommens højtider, er nationale fridage. 

Religionsundervisningen i folkeskolen er et andet ek-
sempel. Den blev indført, fordi befolkningen dengang 
ønskede, at skolen skulle stå for dåbsoplæringen af 
børnene.

I 1975 blev folkeskolen dog sekulariseret. Det betød, 
at religionsfaget ikke længere måtte være forkynd- 
ende, men kun formidle viden om kristendommen.  
I folkeskolen må der ikke længere forkyndes overfor 
børn. 

Selvom skolen ikke længere skal varetage opgaven 
med at forkynde kristendom, så samarbejder skolen 
og kirken stadig i forbindelse med konfirmationsfor-
beredelsen på 7. eller 8. klassetrin. 

Forkyndelse
Forkyndelse er noget andet end oplysning og 
undervisning. 

Når man forkynder, så prøver man at påvirke 
og overbevise sin tilhører om, at det, man selv 
står for, er det rigtige.
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Rundt om i Danmark findes der stadig mere end 
2000 kirker. De ældste blev bygget i 1000-tallet.  

Et tredje eksempel er, at staten betaler 40% af præ-
sternes løn. At staten gik med til at betale til præ-
sterne løn skyldes, at staten i 1920 overtog meget af 
den jord, som kirken ejede. Tidligere havde præster-
ne bl.a. levet af jorden, som nu overgik til små hus-
mandsbrug. Som modydelse for jorden betalte staten 
derefter en del af præsternes løn. 

Alt andet i folkekirken betales af medlemmerne, som 
betaler ”kontingent” over kirkeskatten.

Religion i folkeskolen 
Folkeskolen er religionsneutral. Det vil sige, at folke-
skolen skal rumme elever, der har vidt forskellige reli-
giøse baggrunde. 

Alle elever har krav på, at skolen og lærerne omgås 
dem med respekt for deres forældres religiøse opdra-
gelse og ikke forsøger af forkynde deres egen religi-
on eller ikke-religiøsitet overfor eleverne. Modsat skal 
alle forældre og elever samarbejde med skolen om 
skolens opgave, som er at undervise eleverne i såvel 
kristendommen, som i ikke-kristne religioner og ikke- 
religiøse livsopfattelser. 
Denne bredde og forskellighed skal såvel elever som 
forældre respektere.

Hvis forældre ikke kan acceptere, at folkeskolen un-
derviser eleverne i at kende og forstå verdens mange 
religioner, kan de gøre to ting:

1. De kan søge om, at deres barn bliver fritaget for 
religionsundervisning.

2. De kan melde deres barn ind på en friskole, som 
repræsenterer familiens religiøse eller kulturelle 
ståsted. 

Sekularisering 
af det offentlige rum
Sekularisering betyder først og fremmest, at stat og 
religion er adskilt. Men også at alle religioner er lige-
stillede for loven. Sådan er det næsten altid i demo-
kratiske lande.

Det er også enkelt og klart, at religionsfriheden ifølge 
menneskerettighederne skal være næsten ubegræn-
set i det private rum. 

Den store diskussion i næsten alle europæiske lande 
for tiden er dog hvilken rolle, religionerne skal have 
lov til at spille i det offentlige rum og hvor synlige el-
ler usynlige, de bør være. Samtidig funderes der over, 
hvornår en sekularisering af det offentlige rum bliver 
til en krænkelse af religionsfriheden.
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Selvom den danske folkeskole er religionsneutral og forkyndelse ikke er tilladt, 
må elever og lærere gerne vise deres religiøse tilhørsforhold.

Frihed til eller fra religion 
i det offentlige rum  
Det kan diskuteres, om religionsfrihed kun er en fri-
hed til religion - eller om det også kan være en frihed 
fra at møde religion i det offentlige rum. 

Der er hele tiden flere forhold at tage hensyn til, når 
der skal findes rimelige løsninger i det offentlige rum. 
Nogle af dem er: 

• At det er en del af religionsfriheden, at der skal 
være plads til religion i det offentlige rum.

• Hvorvidt, der skal tages lige hensyn til alle reli-
gioner eller livsopfattelser i det offentlige rum?  
Det kalder man religionslighed.

• I Danmark er der dog ikke fuld religionslighed. 
Ud fra et demokratisk princip, så er det flertallets 
religion, der fylder mest. I Danmark er flertallet 
medlemmer af folkekirken. Derfor er det kristen-
dommen, der fylder mest og har forret i det of-
fentlige rum

• Der skal tages hensyn til, at en del af borgerne er 
ikke-religiøse.


