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HVAD ER 
RELIGIONSFRIHED?
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Definitionen på religionsfrihed er, at ethvert menne-
ske har lov til at have den livsopfattelse, tro og religi-
on, som det selv ønsker. 

Religionsfrihed er samtidig retten til at praktisere sin 
religion og til at skifte religion. Det er også retten til 
slet ikke at ville have en religion.
Det lyder meget enkelt. Det er det også, når man er 
hjemme hos sig selv. Det er til gengæld meget svæ-
rere, når mange mennesker med forskellige religioner 
skal være sammen uden for hjemmet - i samfundet. 
Det kan fx være i skolen, på arbejdet eller i en svøm-
mehal.  
I Danmark har alle ret til at praktisere den religion, 
som er deres. Men ikke altid på den måde, som re-
ligionen ønsker det. Et eksempel er vores ugentlige 
helligdag. I Danmark er det søndag. Det er det, fordi  
søndagen er noget særligt i kristendommen. For jø-
der er lørdagen noget særligt, og for muslimer er 
fredagen noget særligt. Hvis alle tre religioner skulle 
være tilfredse, skulle man have lov til at holde fast 
fri på netop den dag, som er særlig i ens religion. 
Der kunne også være en fjerde religion, som men-
te, at mandagen eller onsdagen var særlig og burde 
være en fridag.

Hvis hvert menneske holdt fri på netop den dag, de-
res religion mente var særlig, ville mange ting blive 
besværlige. For arbejdspladserne kan det blive svært 
at finde dage, hvor alle kan mødes. I skolen ville læ-
rerne få svært ved at lave en ugeplan, der gjaldt alle 
elever. Men hvad gør man så?

Religionsfrihed i et demokrati
Danmark er et demokrati. Det betyder, at vi løser 
vanskeligheder demokratisk. I det danske demokrati 
tages der mest hensyn til den religion, som flertallet 

har. I Danmark er det kristendommen. Derfor har søn-
dagen og de kristne højtider en fremtrædende plads i 
Danmark. De er officielle hellig- og fridage. I Danmark 
betyder demokrati ikke, at flertallet skal udøve dikta-
tur over for mindretallet. Demokrati er faktisk lige det 
modsatte, nemlig at tage hensyn til mindretallet. 
I Danmark forsøger man altid at tage hensyn til den 
forskellighed og mangfoldighed af livsopfattelser og 
religioner, som findes i landet. Og demokrati er at fin-
de løsninger, så alle kan leve fredeligt og respektfuldt 
sammen. Det kaldes for sameksistens. 

Religionsfrihed er en ret, der er er indskrevet i mange 
demokratiers grundlove. Med retten følger pligten til
at sameksistere.
Sameksistens er en af vor tids største og vigtigste op-
gaver, fordi verden er blevet lille. Vi kan flyve og rej-
se rundt i hele verden på få timer. Vi kan også søge 
arbejde og bosætte os i andre lande. Katastrofer og 
krige har tvunget millioner af mennesker til at flytte. 
Så mennesker i hele verden er blevet blandet godt og 
grundigt rundt. Men at leve sammen med forskellige 
religioner og kulturer er ikke nemt. Det er noget, som 
skal læres. 

Hvad er religionsfrihed?

Religion handler om...

• Meningen med livet. 

• At tro på en eller flere guder - eller no-
get andet. 

• Religiøs praksis og om at leve med religi-
øse regler og symboler i hverdagen. 

• At være med i forskellige fællesskaber, 
hvor religionen spiller en vigtig rolle.
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Man kan prøve at forstå mennesker med en anden 
religion og kultur end ens egen. Det er ofte svært. 
Hvorfor er det nu lige, at hinduer ikke spiser okse-
kød, mens jøder og muslimer ikke spiser svinekød? 
Og hvorfor spiser nogen slet ikke kød, æg eller fisk? 
Hvis man selv spiser alt muligt med glæde og aldrig 
tænker på spiseregler, kan det være svært at finde ud 
af og forstå.

Det er måske heller ikke så vigtigt, at man lærer alt 
om andres religion. Det vigtigtste er, at man forsøger 
at forstå, hvilke principper der er væsentlige, når man 
skal leve fredeligt sammen og respektere hinandens 
livsopfattelse og religion. 

Sameksistens kan blive bedre på flere forskellige må-
der. Først og fremmest handler det om de love og 
regler, der er i et land. Derefter handler det om, at 
have vilje til at indgå i fællesskaber med nogen, der er 
anderledes end en selv. Det at mødes, lytte til hinand-
en og gøre konkrete ting sammen betyder, at man 
bedre forstår hinanden og dermed kan tage hensyn til 
hinanden. Alligevel kan der opstå konflikter. 

To rum – hjemme eller ude
Det første man skal lære at skelne imellem er religi-
onsfrihed i hjemmet og uden for hjemmet fx i en sko-
le eller på en arbejdsplads. 
De to områder kaldes for det private rum og det of-
fentlige rum. I det private rum bestemmer man næ-
sten selv det hele, også hvordan man vil praktisere 
sin religion. I det offentlige rum bestemmer man ikke 
selv det hele. Det er staten, dvs. landets love, der be-
stemmer, hvad man må gøre eller ikke må gøre i det 
begge rum.

Der er store forskelle på, hvor meget religion fylder i 
det offentlige rum fra land til land. Staten kan nemlig 
vælge at begrænse religionsfriheden i det offentlige 
rum. I Danmark er der tradition for, at der gerne må 
være en del religion i det offentlige rum.

Religionsfrihed i det offentlige rum
I Frankrig har man valgt helt at forbyde religiøse sym-
boler i mange offentlige rum fx i skolen. I Frankrig er 
der heller ikke religionsundervisning i skolerne. 

I Danmark er spørgsmålet om, hvor meget religion 
skal fylde i medierne, på arbejdspladsen, i skolen og 
i bybilledet hele tiden til debat. Man må fx ikke kalde 
til bøn fra en minaret.

Der er altid tre ting, man skal tænke over, når det 
gælder religion i det offentlige rum i Danmark:

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

• Der skal tages hensyn og være plads til mange 
forskellige religioner i det offentlige rum.

• Der skal tages hensyn til, at en del af borgerne er 
ikke-religiøse og sandsynligvis ønsker mindre reli-
gion i det offentlige rum.

Flere religioner
Befolkningen i Danmark består af 5.614 mil-
lioner mennesker. 
Af dem er der 700.000 mennesker, som er 
flyttet hertil fra et andet land. Det kan være 
i forbindelse med, at danske virksomheder 
har søgt efter arbejdskraft fra andre lande. 
Det kan også være fordi mennesker fra fat-
tige lande er søgt hertil og har fået et arbej-
de. En stor del af de 700.000 mennesker er 
børn af tilflytterne.

Gennem de sidste halvtreds år er flere kom-
met til Danmark på flugt fra krige eller for-
følgelser. 
40% af flygtningene har en kristen bag-   
grund. De er ofte katolikker eller ortodokse.
40% har en muslimsk baggrund og 6% har 
en hinduistisk eller buddhistisk baggrund.

Menneskerettighederne gælder på samme 
måde for alle 5.614 millioner mennesker, 
der bor i Danmark. Alle disse mennesker skal 
leve fredeligt sammen i respekt for hinandens 
livsopfattelse. Det kan ikke altid lade sig gøre 
uden nogle regler.
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Hvorfor skal der være plads til 
religion i det offentlige rum? 

Alle love i Danmark bygger på én grundlæggende lov: 
Grundloven fra 1849. 
Det betyder, at man ikke kan lave nogle regler eller 
love, der er i modstrid med Grundloven. 

Desuden har Danmark tilsluttet sig både FN’s- og Den 
europæiske menneskerettighedskonvention. 

I to af dokumenterne står der: 

Grundloven § 67: Borgerne har ret til at forene 
sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der 
stemmer med deres overbevisning, dog at intet 
læres eller foretages, som strider mod sædelig-

heden eller den offentlige orden.FN’s Menne-
skerettighedskonvention, Artikel 18: Enhver har 
ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; 
denne ret omfatter frihed til at skifte religion el-
ler tro og frihed til enten alene eller i fællesskab 
med andre, offentligt eller privat, at give udtryk 
for sin religion eller tro gennem undervisning, 
udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af reli-
giøse forskrifter.

Der er derfor ingen tvivl om, at religion hører hjem-
me i det offentlige rum. Man kan kun diskutere, hvor 
meget religion bør fylde i det offentlige rum. Og den 
diskussion er vigtig, fordi der skal tages hensyn til alle 
borgere i et land: Både flertallet, mindretallet og de 
ikke-religiøse.

Lovene i et land skal sikre, at samfundet kan bestå 
og være fredeligt at leve i. De skal også sikre, at den 
enkelte borger kan udfolde sin frihed og beholde sine 
rettigheder, herunder religionsfriheden. 

Når der skal vedtages nye love, må man tænke over:

• At én religion ikke må fylde det hele. Det er i or-
den at én religion fylder mest, hvis et flertal er 
medlemmer af den religion. Det er et demokratisk 
princip.

• At der skal gælde de samme regler for alle reli-
gioner. Det er et princip om religionslighed. Det 
gælder dog ikke, hvis religionen opfordrer til vold.

• At der skal tages hensyn til dem, der er ikke-reli-
giøse. Det er også et princip om religionslighed. 

Grundloven
I 1849 fik Danmark sin Grundlov. Med indførelsen af 
den, kunne kongen og en lille gruppe omkring ham 
ikke længere bestemme over resten af befolkningen. 
Det var nemlig kongen, der indtil da suverænt be-
stemte, hvilken religion alle danskere skulle have. Un-
der enevælden og før grundlovens indførelse i 1849, 
var det forbudt at tilhøre nogen anden religion end 
kristendommen. Og med kristendom mente man den 
evangelisk-lutherske kirke. 

Kun nogle ganske få borgere havde fået lov til at have 
en anden tro. Det gjaldt den lille gruppe af jøder og 
franske protestanter, som fik lov at bosætte sig i Dan-
mark efter, at de var blevet forfulgt i andre europæi-
ske lande. 

Folkeskolen - et religionsneutralt 
offentligt rum         

Folkeskolen er et helt særligt sted i det offentlige rum. 
I en folkeskole skal der være plads til børn fra hjem, 
der har vidt forskellige religioner og livsopfattelser. 

Lærerne arbejder i folkeskolen for elevernes skyld 
og for samfundets skyld. Lærernes religionsfrihed er 
derfor stærkt begrænset i folkeskolen. De må ikke 
forkynde deres egen tro og livsopfattelse. At forkyn-
de vil sige, at en person hævder, at lige netop deres 
livsopfattelse er sand og den mest rigtige. Lærerne må 
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dog gerne bære religiøse symboler, der viser, hvilken 
religion de har. 

Folkeskolen skal være præget af åndsfrihed. Og fol-
keskolen skal være præget af frihed til at være for-
skellige. Det betyder, at der skal være plads til, at man 
kan være uenige om, hvad der er sandt og rigtigt. 

Forældrenes ret
Forældre har ret til at bestemme, hvilken religiøs op-
dragelse deres børn skal have. Den opgave tager for-
ældrene sig af i hjemmet eller i et religiøst fællesskab, 
som forældrene har valgt. 

Nogle forældre beder fx aftenbøn sammen med deres 
børn eller læser religiøse bøger for dem. Andre foræl-
dre har ingen religiøs praksis i hjemmet.
Gennem opdragelsen lærer børnene, hvad forældre-
nes holdning til rigtigt og forkert er. Det gælder både 
indenfor og udenfor relgionerne. De lærer også, om 
det er naturligt at tro på Gud eller ej. 

Børnene skal ikke have deres religiøse opdragelse i 
skolen. Skolen er et religionsneutralt offentligt rum. 
Skolen har en anden opgave, da lærerne skal under- 
vise eleverne. Lærerne skal undervise i flere slags re-

ligioner og livsopfattelser. Der skal dog undervises 
mest i kristendommen, da langt de fleste danskere 
er medlem af folkekirken. Og fordi kristendommen 
er den religion, der har været længst tid i Danmark. 
Det er bestemt af landets politikere. 

Begrænsning af religionsfriheden
Der skal være plads til religion i det offentlige rum. 
Det betyder i Danmark, at der skal være plads til man-
ge forskellige livsopfattelser. Derfor er der nødt til at 
være nogle regler for, hvor meget plads de forskellige 
religioner kan have i det offentlige rum. 
Det minder lidt om, når der skal være folketingsvalg i 
Danmark. Så får de politiske partier hver en mængde 
taletid i medierne. Det kan fx være, at de får en time 
hver i fjernsynet efter tur. I den time kan de hver især 
fortælle, hvad de står for. Sådan er man også nødt til 
at have regler for religionerne i det offentlige rum. I 
det private rum er der ikke brug for ret mange regler. 

Religionsfriheden kan altså være begrænset på for-
skellige måder. Det kan minde lidt om reglerne ved 
sport. Når man dyrker sport, er der en hel del regler, 
som man skal respektere og holde sig indenfor. Det er 
fx fuldstændigt forbudt at håne dommeren eller lave 
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glidende taklinger, der kan skade modstanderen. På 
samme måde skal religionerne respektere spillereg-
lerne, som er landets love. Når bare man holder sig 
til spillereglerne, kan man udfolde sig lige så meget, 
som man gerne vil.

Krænkelse af religionsfriheden  
Krænkelse kan man inddele i tre kategorier: 
Diskrimination, chikane og forfølgelse. 

Diskrimination: Diskrimination betyder negativ for-
skelsbehandling.

Alle foreninger i Danmark kan søge om at få lov til 
at låne et lokale af kommunen. Hvis en religion, der 
er blevet godkendt i Danmark, ikke får lov til at låne 
et lokale til at holde møder i, fordi borgmesteren 
ikke kan lide den religion, så er det diskrimination. 
Det er ulovligt, fordi der er religionsfrihed i Danmark. 

Chikane: I de seneste år har der været adskillige tilfæl-
de af religiøs chikane i Danmark, endda meget grov 
chikane imod religiøse grupper (og flygtninge). Over-
fald og hadforbrydelser har bl.a. ramt en del jøder, 

som flere steder ikke længere tør bevæge sig frit på 
gaden iført jødiske symboler. 

Når jøderne i Europa er særligt udsatte for chikane i 
disse år, så skyldes det især, at jøder i mange europæ-
iske byer bliver gjort til syndebukke for konflikterne 
mellem palæstinensere og israelere. Men de fleste 
danske jøder er danske statsborgere og dermed ikke 
israelere. De har derfor i princippet ikke noget med 
staten Israel og konflikterne med palæstinenserne at 
gøre.

Andre eksempler på religiøs chikane i Danmark har 
været ødelæggelserne af kristne og muslimske grav-
pladser, ødelæggelser af bygninger og ildspåsættelser 
af kirker mv.

Forfølgelse: Er den mest alvorlige form for krænkel-
se. Den handler nemlig om vold, livsfare og drab. 

I februar 2015 blev Krudttønden og den jødiske syn- 
agoge i København angrebet. Den jødiske vagtmand 
ved synagogen, Dan Uzan, blev dræbt under angreb-
et. Selvom en jødisk mand blev dræbt, så var angre-
bet et terrorangreb og ikke en del af en større for-
følgelse mod jøder. 

Der kommer mange mennesker til Danmark, fordi de 
bliver forfulgt i deres hjemlande. Det gælder i disse år 
særligt mennesker fra Syrien, Iran, Afghanistan, So-
malia og Eritrea.

Religion, religion, religion….
Ordet religion bliver sagt tit og mange gange hver dag.  
I TV-avisen på DR1 og i Nyhederne på TV2 bliver ordet 
religion sagt i næsten hver eneste udsendelse. Og det 
er som regel i forbindelse med dårlige nyheder om fx 
terror med mange dræbte til følge, som en gruppe af 
religiøse ekstremister har begået. Eller det kan være, 
at en religiøs gruppe har drevet en anden religiøs 
gruppe på flugt. Det kan også handle om regler og 
problemer på skoler, i børnehaver eller i svømmehaller.  

Man kan også høre om, at en religion klager over for-
skelsbehandling, hvorefter en anden religion klager 
over næsten det samme, bare med omvendt fortegn. 
Eller så klager de ikke-religiøse over, at de religiøse fyl-
der for meget. 

Man kan derfor godt få den oplevelse, at det altid 
handler om religion. Og at det er religionerne, der 
er skyld i at verden er så fyldt med konflikter. Men 
det er vigtigt at skelne tingene fra hinanden. En 
konflikt har ikke altid ret meget med religion at 
gøre, selv om det i første omgang kan se sådan ud.  
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Ulighed
Man tænker ofte, at der må være en religiøs konflikt, 
fordi to grupper med to forskellige religioner hader 
hinanden. Men i virkeligheden handler hadet oftest 
om ulighed og fattigdom.

Et eksempel kunne være landet X, hvor der findes to 
store grupper: De rige og de fattige. De rige bor i den 
nordlige del af landet, og de fattige bor i den sydlige del.  

De fattige i syd synes ikke, at de rige i nord gør no-
get for at hjælpe dem. Goderne er fordelt uretfær-
digt, da der er bedre landbrugsmuligheder i nord.   
Samtidig tilhører de fattige i syd én religiøs gruppe, 
og de rige i nord en anden. 

Det ender ofte med, at de to grupper udvikler en ha-
defuld konflikt med hinanden, som kan ende i krig.  

Oprindeligt hadede de to grupper ikke hinanden. Og 
de forskellige religioner betød ikke noget i daglig-  
dagen. Men gennem årene er hadet mellem folkene i 
nord og i syd blevet så stort, at de hader hinanden for 
alt. På den måde bliver religionen ofte blandet ind i en 
konflikt, der faktisk handler om meget andet.  

Utryghed
Det er nærliggende at mene, at det er tale om en 
religiøs konflikt, når nogle af et lands ”gamle” ind-
byggere siger hadefulde ting om et lands “nye” ind-
byggere, der har en anden religion.

Men det handler i reglen mere om utryghed end om 
religion. Landets gamle indbyggere kan være bange for 
at miste nogle muligheder og rettigheder, som de altid 
har haft. De kunne fx være bange for, om deres børn vil 
kunne få et arbejde, hvis de ”nye” får det i stedet for? 
Eller at staten skal hjælpe de “nye” så meget, at der ikke 
er råd til at hjælpe de “gamle” indbyggere.

Utrygheden kan også handle om kultur og traditioner. 
At de ”gamle” synes, at det, de plejer at gøre og holder 
af, bliver presset ud af de ”nyes” ønsker og behov. 

Nationalisme
Man tænker også, at det handler om religion, når 
man hører nogle mennesker sige vrede og hadefulde 
ting om andre, der har en anden religion.
Men det kan i stedet handle om nationalisme og ikke 
om religion. Det kan handle om race og nationalitet, 
når nogen siger ”Danmark for danskere” og hævder, 
at alle andre er uvelkomne.

Religion behøver ikke at betyde noget særligt for en 
nationalist, der udtrykker had imod mennesker med 
en anden religion. 

I Europa er det især jøder og muslimer, der er udsat 
for had fra nationalister. 

En sag om diskrimination
I 2013 skabte det debat i medierne, da en 
censor, der var muslim, på et gymnasium 
i Herning af religiøse årsager nægtede at 
give hånd til de kvindelige elever ved ek-
samensbordet. Censoren fortolkede Kora-
nen sådan, at han ikke måtte give hånd til 
personer af det modsatte køn.

Dét var en af de kvindelige elever utilfreds 
med. Hun følte sig utryg ved, om censoren 
ville bedømme elevernes præstation objek-
tivt ved eksamen dvs. ud fra deres kunnen 
og ikke deres køn. 

Derfor valgte den 20-årige elev efter ek-
samen at sende en klage til Ligebehand- 
lingsnævnet. Eleven fik medhold i sagen, og 
censors skole blev pålagt at betale eleven 
et erstatningsgebyr på 2500 kroner. Lige-
behandlingsnævnet vurderede, at censoren 
udsatte de kvindelige elever for diskrimina-
tion ved at nægte at give dem hånden. 

Sagen om censoren fra Herning drejer sig 
ikke blot om et håndtryk, men om forskel-
lige værdigrundlag. Censoren handlede på 
baggrund af en religiøs livsopfattelse, men 
den kvindelige elev følte sig diskrimineret af 
censorens religiøse praksis. Hun argumen-
terede ud fra en ikke-religiøs livsopfattelse 
og henviste til, at man i Danmark har en lov, 
der siger, at kvinder og mænd skal behand-
les ens. Hun fik altså medhold i sin klage. 

Sagen viser, at staten kan begrænse den 
enkeltes religionsfrihed, fordi den er i strid 
med de øvrige rettigheder, som gælder i 
samfundet. 
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Et sekulært land  
Danmark er stort set et sekulært land. Det er de fleste 
andre vestlige lande også. Sekulær betyder, at stat 
og religion er adskilt. Når en ny lov skal vedtages, sker 
det demokratisk. 
I Folketinget stemmer man om lovene. Hverken Bi-
belen, Koranen, Toraen eller andre religiøse skrifter 
bestemmer over lovene eller over straffen for at over-
træde lovene. Det bestemmer staten selv. 

Religionerne må gerne have deres egne regler om 
mange ting. Men religionsfriheden er begrænset, 
hvis de regler er forbudt af statens love. Et eksempel 
kunne være, at det indenfor en religion er tilladt at 
gifte sig med mere end en kvinde eller mand. Her ville 
landets love begrænse religionen. Det er nemlig ikke 
tilladt efter dansk lov at have mere end en ægtefælle.

Demokrati er en styreform, der bestemmer, hvad der 
skal være lovligt. Det betyder, at det, der er lovligt den 
ene dag, kan blive lavet om den næste dag. 
Religion handler derimod om, hvad man tror er sandt. 
Og hvad der er sandt, kan man ikke lave om på hele 
tiden – så er det jo netop ikke sandt.

Kultur og religion
At Danmark er et sekulært land betyder ikke, at re-
ligionen ikke må fylde noget. Det må den, fordi de 
sekulære love har sikret alle religionsfrihed. 

Danmark er også et land med en lang historisk tilknyt-
ning til kristendommen. Derfor bygger den danske 
kultur mest på kristendommen. Andre kulturer og re-
ligioner har også haft stor indflydelse på den danske 
kultur gennem historien. Flere steder kan man finde 
spor fra de gamle græske og romerske kulturer. Den 
gamle nordiske asetro med Odin, Thor og Freja er 
også en vigtig del af den danske kultur. I nyere tid har 
Danmark oplevet helt nye kulturpåvirkninger fra især 
islam og de østlige religioner. 

Den religion med flest medlemmer, vil også fylde mest 
i det offentlige rum. Og man kan sige, at folkekir-
ken har fået positiv forskelsbehandling i den danske 
grundlov. Det afgørende er, at ingen af de andre 
livsopfattelser og religioner diskrimineres dvs. udsæt-
tes for negativ forskelsbehandling. 

Folkekirken
Danmark er kun næsten et sekulært land. Folkekirken 
er nemlig knyttet til den danske stat og er ikke adskilt 
fra staten. Grundlovens § 4 lyder sådan: 
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske fol-
kekirke og understøttes som sådan af staten.

At kirken er en folkekirke betyder, at den styres af 
folket dvs. af menighedsråd, der vælges for fire år 
af gangen - og at de fleste af landets indbyggere er 
medlemmer. I Danmark er ca. 75% af befolkningen 
medlem af folkekirken. 
Man er kun medlem, hvis man er blevet døbt. 

Fordi størstedelen af danskerne er medlemmer, un-
derstøtter staten folkekirken. Det gør staten fx ved, at 
kristendommens højtider er fridage og ved at betale 
en del af præsternes løn. 
Staten støtter også andre religiøse samfund eller vel-
gørende foreninger. Medlemmerne kan nemlig få et 
fradrag i skatten for at yde økonomisk støtte til et 
religiøst samfund eller til en forening. 
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Folkelighed
Den danske stat er altså på den ene side sekulær, mens 
den på den anden side har et bånd til folkekirken.  

I Danmark er ordet folkelighed blevet et vigtig be-
greb. Det skyldes særligt præsten N.F.S. Grundtvigs 
tanker om oplysning og undervisning af hele folket.

Grundtvigs tanker fik stor betydning for flere af de 
store kulturinstitutioner fx folkehøjskolerne og efter-
skolerne, folkeskolen, folkebiblioteket, folkeoplys-
ningsforbundet og folketinget.

Grundtvig blev også kendt for at sige: Menneske 
først – kristen så! Med det vil Grundtvig understrege, 
at alle mennesker er skabt af Gud. Og når man for-
står, hvad det egentlig vil sige at være menneske, så 
vil man lettere kunne forstå, hvad det vil sige at være 
en kristen. 

For at udvikle og bevare et demokrati er det vigtigt, 
at mennesker på tværs af alder, køn, uddannelse og 
økonomi mødes ansigt til ansigt og diskuterer værdi-
er, kultur og holdninger. Dette møde mellem menne-
sker finder i høj grad sted i de folkelige institutioner.

Frankrig versus USA
Frankrig er en sekulær stat med religionsfrihed, og 
staten er ikke knyttet til religion. Derfor er religion 
meget usynlig i det offentlige rum i Frankrig. Det er 
bl.a. forbudt at have religiøse symboler i skoler og på 
offentlige steder. Og der er ikke religionsundervisning 
i skolen.  

I USA spiller religion en stor og naturlig rolle i det of-
fentlige rum. Præsidenten slutter fx næsten enhver 
tale med at sige: God bless you! eller God bless Ame-
rica!
Og på de amerikanske endollar-sedler står der in God 
we trust.

Flertal og mindretal   

I Danmark har man flere gange diskuteret spiseregler. 
I 2016 var der sågar en såkaldt frikadellekrig i Ran-
ders. 

Sagen opstod, fordi en børnehave med mange mus-
limske børn, havde valgt helt at lade være med at ser-
vere frikadeller og andre retter med svinekød. Børne-
havens leder forklarede i medierne, at beslutningen 
var truffet af praktiske grunde. Man ville gerne vise 
hensyn til de muslimske børn, som ikke spiser svine-
kød. Derfor var det praktisk at stoppe med at servere 
frikadeller. 

Nogle politikere i byrådet var utilfredse med den be-
slutning. De fremsatte et forslag til et byrådsmøde 
om, at alle kommunens børnehaver skulle have svine-
kød på menuen. Så havde de danske børn mulighed 
for at få svinekød til frokost. Byrådet vedtog forslaget 
med 16 stemmer for og 15 stemmer imod. Dog skulle 
institutionerne fortsat tilbyde et alternativ til børn, der 
ikke spiser svinekød.   
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Frikadellekrigen er et eksempel på, når nogen ønsker 
at tage et stort hensyn til mindretallet. Børnehave-
lederen sagde, at de danske børn jo ikke led nogen 
skade ved at undvære svinekød til frokost. Men andre 
var bekymrede for, at man gav slip på dansk kultur og 
tradition.  

Meningen med et demokrati er ikke, at flertallet skal 
bestemme det hele. Meningen er at flertallet skal be-
stemme mest, og at der skal tages mest muligt hen-
syn til mindretallet.

Sameksistens  

Sameksistens betyder, at man lever fredeligt sammen, 
selv om man er meget forskellige. Sameksistens er 
noget, man skal lære. 

Mange mener, at lige netop sameksistens er den stør-
ste udfordring i Danmark i dag. Af den grund besøg-
te FN’s rapportør for religionsfrihed Danmark i marts 
2016. 
Videoen fra besøget kan ses på hjemmesiden: Reli-
gionsfrihediskolen.com

Sameksistens handler om, at mennesker kan leve fre-
deligt sammen. Man siger, at lige børn leger bedst. 
Det betyder, at hvis man er meget forskellige, kan det 
være vanskeligt at leve tæt sammen. Men nogle vil  
nok sige, at det let kan blive kedeligt kun at være 
sammen med mennesker, der ligner en selv. 

I mange situationer kan man selv bestemme, hvem 
man vil være sammen med. I nogle situationer har 
man dog ikke noget valg. Man bestemmer fx ikke 
selv, hvem man kommer i klasse med, - eller hvem 
der bliver ens naboer. Og man bestemmer slet ikke 
selv, hvem der er ens søskende og forældre, og hvil-
ket land man blev født i.

Nogen gange er det en god ide, at alle er sammen. 
Andre gange er det bedre, at man deler sig op i min-
dre grupper. 
Hvis man fx gerne vil spille en fodboldkamp på et rig-
tigt stadion, skal man være 22 spillere. Så er det skidt, 
hvis man ikke kan finde ud af at være sammen. 
Hvis man derimod har vidt forskellige interesser og 
skal på tur til en storby, kan det være en god ide at 
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dele sig op i mindre grupper i stedet for at holde fast 
i, at alle skal gøre alt sammen.

At stå udenfor fællesskabet er altså ikke det samme 
som at være opdelt men betyder, at nogen bliver iso-
leret fra fællesskabet.

Man kan spørge, hvis skyld det er, når nogen er blevet 
isoleret fra fællesskabet. Er det dem, der er udenfors 
egen skyld? Er de så svære og så krævende, at det 
er umuligt at lave noget, hvor de også er med? Eller 
er det flertallet, der kun tænker på sig selv? Og ikke 
prøver på at finde en god løsning, så alle kan være 
med i fællesskabet?

Religionsfrihed betyder, at et religiøst mindretal har 
krav på at blive respekteret. Man har simpelthen ret til 
at være religiøs. Et religiøst mindretal vil næsten altid 
have nogle regler, der er anderledes end flertallets. 
Noget som de skal eller ikke må. Noget som de kan få 
dårlig samvittighed over ikke at følge.  

Samtidig betyder det, at religionsfriheden er begræn-
set. Især når man er sammen med andre. Det religiøse 
mindretal har pligt til at gøre så meget som muligt, 
for at fællesskabet kan fungere. Flertallet har ligele-
des pligt til at gøre så meget som muligt, for at fæl-
lesskabet kan fungere, så ingen bliver isoleret.

Hvis et religiøst mindretal i skolen synes, at det er for 
svært at være med i flertallets fællesskab, kan man 
skifte til en friskole. Friskolerne har nemlig frihed til at 
lade forskellige religioner eller livsopfattelser være do-
minerende. Det må folkeskolen ikke. Dog skal privat-
skolerne give eleverne en undervisning, der står mål 
med folkeskolens, som det hedder. Det betyder, at 
eleverne i princippet skal lære det samme, som man 
gør i folkeskolen. 

Love og konventioner     
Grundloven er den vigtigste lov i Danmark. Derudover 
har det danske folketing besluttet, at Danmark skal 
rette sig efter de konventioner om menneskerettighe-
der, som FN og Europa har lavet. 

At Danmark skal rette sig efter konventionerne om 
menneskerettigheder betyder, at alle danske love skal 
udarbejdes, så de tilpasses konventionerne. 

Der findes efterhånden en lang række af konventio-
ner om menneskerettigheder. Der er fx ”Flygtninge-
konventionen”, ”Børnekonventionen” og ”Konventi-
onen imod kvindeundertrykkelse.” 

Konventionerne er internationale. Det betyder, at det 
er meningen, at de samme regler skal gælde i alle 

lande. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis hvert land 
beslutter sig for at gøre konventionerne til nationale 
love, der skal følges. 
Tanken bag konventionerne er, at mennesker i hele 
verden har de samme behov for frihed, tryghed, re-
spekt og anerkendelse. 

Næsten alle lande har skrevet under på, at befolk-
ningen i deres land har religionsfrihed. Staten lover 
dermed at sikre den enkelte borgers ret til religions-
frihed. De lover samtidig at beskytte borgerne imod 
krænkelser af religionsfriheden.

Desværre er virkeligheden en helt anden for mange 
mennesker, - ja faktisk for de fleste mennesker i ver-
den. 
Mange steder betyder religionsfrihed nemlig kun, at 
man må tro og dyrke sin religion hjemme hos sig selv, 
- i det private rum. I det offentlige rum er det i mange 
lande stadig forbudt at have en anden religion end 
statens officielle. 
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Oversigt over begrebskort

Religions-
frihed

Sameksistens

Demokrati
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FNs særlige rapportør 
for religionsfrihed
Videoen med FN’s særlige rapportør, Heiner Biele-
feldt, er optaget i marts 2016, hvor Bielefeldt var på 
officielt besøg i Danmark for at undersøge forholdene 
omkring religionsfrihed. 

Han var på adskillige besøg rundt om i Danmark, bl.a. 
i fire ministerier og i forskellige institutioner, herunder 
folkeskolen.

Bielefeldt besøgte to 9’ende klasser på Utterslev Skole 
i København, hvor han overværede undervisningen i 
kristendomskundskab i klasser, der var præget af stor 
religiøs forskellighed. 

Derefter holdt han en kort tale til eleverne om reli-
gionsfrihed og fredelig sameksistens mellem menne-
sker med forskellig religion.

Videoen kan ses på: https://youtu.be/fpwgSPGknDY

Talen til eleverne er her oversat til dansk: 

Hej alle sammen,

Jeg arbejder til daglig som universitetsprofessor, 
men FN ansatte mig for nogle år siden til at gøre 
tjeneste som særlig rapportør for religions- og tros-
frihed i hele verden. 
Jeg rejser og rejser og rejser - og prøver at se og 
lære, hvordan folk i forskellige lande håndterer re-
ligiøse forskelligheder. Så det mandat, jeg er blevet 
givet af FN, er for religions- og trosfrihed. 

Måske forstår vi ikke fuldt ud, hvem vi er, men en 
ting vi helt sikkert kan forstå er, at vi lever sammen. 
Og vi bliver nødt til at lære at værdsætte den for-
skellighed.
Det er meget vigtigt!

Og endelig mener jeg, at det kan opsummeres til at 
handle om at respektere folks menneskelige vær-
dighed og folks menneskerettigheder. Og religi-
onsfrihed er blot én af disse menneskerettigheder 
- på linje med ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og 
lighed mellem kønnene - og også respekt for sek-
suelle minoriteter.

FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, på talerstolen i FN-bygningen i New York
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Jeg mener, at nogle gange passer de ikke alle ret 
godt sammen - men jeg mener, at det faktisk er 
det, der er opgaven: At respektere hele viften af 
menneskeret- tigheder, for at kunne opbygge et 
samfund, hvor folk kan leve fredeligt sammen. 

For nogle år siden, var jeg i et land, som I måske 
ikke engang kender? Moldova? Det er et lille land 
nær Ukraine i Sydøsteuropa. Der er religiøs forskel-
lighed i landet, men INGEN kultur for kommunika-
tion og samtale. 

Vi havde et møde i justitsministeriet, og ministeren 
havde hidkaldt de forskellige religiøse ledere, - og 
der var en iskold stemning. Alle kiggede bare di-
rekte på ministeren, som jeg kigger på kameraet 
nu. De kiggede KUN på ministeren - og slet ikke på 
hinanden. De kiggede slet ikke på den person, der 
sad lige ved siden af dem. 

Det var en ret mærkelig situation - for så fortal-
te de hver deres historie, nogle gange endda med 
konspirationstanker fx om, hvad de kristne forven-
tede, at muslimerne ville gøre, når først de blev 
mere magtfulde. 
Det var de mest mærkelige idéer, - som jeg ikke 
tror, at folk ville være i stand til at få, hvis de vir-
kelig havde set hinanden i øjnene, for så ville man 
opdage: “Ok, han/hun er trods alt et menneske.”

Måske er der nok forskellige måder at forstå tin-
gene på, men jeg mener, at vi har mange ting til 
fælles. 

Så altså - der var ingen kultur for kommunikation 
og samtale, og der kunne jeg se, hvor vigtigt det er. 

Ikke fordi vi skal kunne forstå fuldt ud, hvad andre 
menneskers religion er. 
Jeg mener, forvent ikke for meget, forvent ikke at I 
helt kommer til at kunne forstå det helt. 
På en eller anden måde bliver vi nødt til at leve i et 
samfund, hvor vi mislykkes med helt at forstå, hvad 
andre mennesker er ude efter. Men ikke desto min-
dre indse, at de er mennesker alligevel - og at vi har 
noget til  fælles. Det er SÅ vigtigt!

For når mennesker IKKE mødes, så gødes jorden for 
at alt det her had, det virkelig kan gro. Og det er 
derfor, jeg mener, at det er så vigtigt at mødes. At 
kommunikere er vigtigt, - måske endda at skabe 
fælles projekter.

Jeg har set beundringsværdige projekter i fx afri-
kanske lande, hvor kristne og muslimer sammen 
udfører malariaforebyggelse.

Det er meget praktisk, og alle kan forstå, at det er 
meget nyttigt. Men på samme tid har det en meget 
symbolsk værdi i et land som Nigeria, der er splittet 
af religiøse konflikter, når en biskop og en imam 

står sammen og repræsenterer disse projekter.
Så får det virkelig denne symbolske betydning lagt 
oven på den praktiske nytteværdi, som alle umid-
delbart forstår.

Opgaver til videoen
• Sæt streg under de ting, som I synes er det vigtig-

ste, Bielefeldt siger. Gerne tre til fem steder.

• Hvordan giver Bielefeldt i videoen udtryk for, at 
man lærer at leve fredeligt sammen?

• Sagde Bielefeldt noget, I ikke havde tænkt over 
på den måde før?

FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, 
Heiner Bielefeldt, besøgte Danmark i foråret 2016
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Mere fra Heiner Bielefeldt
Øvrige materialer omkring FN’s særlige rapportør for 
religionsfrihed, dr. Heiner Bielefeldt, herunder hans 
udtalelser i anledning af tilsynsbesøget i Danmark i 
marts 2016

1: Video om menneskets ukrænkelige 
værdighed
Respekt for ethvert menneskes værdighed er grundla-
get under alle menneskerettigheder!

I 2015 holdt Bielefeldt en kort videotale som ind-
ledning på en konference i Djarkarta i Indonesien om 
religionsfrihed og menneskerettigheder.

Se videotalen her:

https://www.youtube.com/watch?v=H11twEi2M6A
Videoen er på engelsk.

2: FN og Religionsfrihed
Link til FN’s hjemmeside om religionsfrihed: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pa-
ges/FreedomReligionIndex.aspx

Se reportage fra DR-nyhederne:

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/fn-rapporto-
er-der-er-bred-religionsfrihed-i-danmark 

3: Artikler fra Sameksistens.dk 
A: En mere åben danskhed

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/fn-rap-
portoer-opfordrer-danmark-til-at-fremme-en-mere-
aaben-danskhed/ 

B: Tragedier og lyspunkter i verden

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/fn-rappor-
toer-om-religionsfriheden-globalt-tragedier-i-nog-
le-lande-lyspunkter-i-andre/

Alle videoer kan ses på projektets hjemmeside: 
religionsfrihediskolen.com

Afsluttende opgaver til 
teksterne
Opgave A 

Diskuter i mindre grupper følgende: 

1. Hvad er definitionen på religionsfrihed?

2. Hvordan kan man beskrive religionsfrihed i det 
private rum?

3. Hvordan kan man beskrive religionsfrihed i det of-
fentlige rum?

4. Hvilke begrænsninger findes der af religionsfrihe-
den i det offentlige rum?  

5. Hvordan er forholdet mellem stat og religion i 
Danmark?

6. Hvilke regler gælder der i folkeskolen for religi-
onsfrihed? Og hvilke regler gælder der på en fri-
skole?

7. Hvorfor kan man ikke sige, at der er religions- 
lighed i Danmark?

Opgave B
1. Forklar begrebskortene for hinanden to og to.
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