
23

FNs særlige rapportør 
for religionsfrihed
Videoen med FN’s særlige rapportør, Heiner 
Bielefeldt, 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. klasser på Utterslev Skole i 
København, hvor han overværede undervisningen 
i kristendomskundskab/religion i klasser, der var 
præget af stor religiøs forskellighed. 

Han holdt en kort tale til eleverne om religionsfrihed 
og fredelig sameksistens mellem mennesker med 
forskellig religion.

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

Teksten 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 trosfrihed i 
hele verden. 
Så 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 reli-
gions- 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 religionsfrihed er blot én af disse menneske-
rettigheder - på linje med ytringsfrihed, forsamlings-
frihed og lighed mellem kønnene - og også respekt 
for seksuelle 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 menneskerettigheder - 
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 forskellighed 
i landet, men INGEN kultur for kommunikation og 
samtale. 
Vi havde et møde i justitsministeriet, og ministeren 
havde hidkaldt de forskellige religiøse ledere, - og 
der var en iskold stemning. 
Så alle kiggede bare direkte på ministeren, som jeg 
kigger på kameraet nu, - og de kiggede kun på min-
isteren - 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 fortalte de 
hver deres historie, nogle gange endda med konspi-
rationstanker, - hvad de kristne ville forvente, at 
muslimerne ville gøre, når først de blev mere magt-
fulde. 
Det var de mest mærkelige idéer, - som jeg ikke tror, 
at folk ville være i stand til at fortælle, hvis de vir-
kelig havde set hinanden i øjnene, fordi så ville man 
opdage: “Ok, han/hun er trods alt et menneske.”
  
Måske er der nok forskellige måder at forstå tingene 
på, men jeg mener, at vi har mange ting til fælles. 

Så altså - der var ingen kultur for kommunikation og 
samtale, og der følte jeg, 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 mindre 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 afrikan-
ske 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 umiddel-
bart forstår.”

FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, 
Heiner Bielefeldt, besøgte Danmark i foråret 2016

Elevopgaver til videoen 
• Sæt streg under de ting, som I synes er det vig-

tigste, Bielefeldt siger. Gerne 3-5 steder.

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

• Sagde Bielefeldt noget, som I aldrig havde tænkt 
over på den måde før?
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Afsluttende elevopgaver 
til fase 2
A

1. Hvad er definitionen på religionsfrihed?

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

3. Hvordan kan man beskrive religionsfrihed i det 
offentlige rum?

4. Hvilke begrænsninger findes der af religionsfri-
heden i det offentlige rum?  

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

6. Hvilke regler gælder der i folkeskolen for reli-
gionsfrihed? Og hvilke regler gælder der på en 
friskole?

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

B

1. Forklar begrebskortene for hinanden to og to

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 grund-
laget under alle menneskerettigheder!

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

Videoen er på engelsk

Se videotalen her:

https://www.youtube.com/watch?v=H11twEi2M6A
 

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

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/
Pages/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-rappor-
toer-opfordrer-danmark-til-at-fremme-en-mere-aa-
ben-danskhed/ 

B: Tragedier og lyspunkter i verden

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/fn-rap-
portoer-om-religionsfriheden-globalt-tragedier-i-no-
gle-lande-lyspunkter-i-andre/


