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Før der var religionsfrihed

D e menneskerettigheder, der gælder for os i dag, 
er alle sammen blevet til gennem årelange pro-
cesser og er rettigheder, som mennesker har 

skullet kæmpe for.

Kristendommen i Europa
Kristendommen kom til Europa via Romerriget i be-
gyndelsen af det først århundrede e.v.t. 
Romerriget var præget af stor religiøs mangfoldig-
hed, så kristendommen havde gode muligheder for 
at vokse og sprede sig. 

I slutningen af det første århundrede blev kristendom-
men dog forbudt, fordi de kristne ikke ville tilbede 
kejseren. Derefter blev de kristne forfulgt og dræbt. 

Først i år 313 blev kristendommen igen tilladt af kej-
ser Konstantin, og i år 380 gjorde kejser Theodosius 
den Store kristendommen til den eneste tilladte religi-
on i Romerriget.

Kirkens magt vokser 
Igennem middelalderen var paven og den tysk-romer-
ske kejser Europas mægtigste mænd og lå ofte i strid 
om at være den øverste magt.

Begge rådede over store militære ressourcer og i 
1095 kaldte pave Urban II Europas kristne riddere til 
korstog for at befri Jerusalem i Det Hellige Land fra et 
muslimsk overherredømme. 

Efter det succesfulde korstog mod Jerusalem fulgte 
en bølge af nye korstog. De seneste blev rettet mod 
hedninge, muslimer og ikke-katolske kristne i forskel-
lige dele af Europa. Målet var bl.a. at omvende så 
mange som muligt til kristendommen. Der var i høj 
grad tale om tvangskristning med trussel om død som 
alternativ.

Inkvisitionen
I 1231 oprettede kirken inkvisitionen, som var en 
domstol, der skulle bekæmpe kætteri. Det danske ord 
kætter kommer fra ordet kathar. Katharene var en re-
ligiøs bevægelse i Frankrig, der havde en anden op-
fattelse af kristendommen end kirken. Kætteri blev 
derfor betegnelsen for en religiøs tro og praksis, som 
afveg fra kirkens vedtagne dogmer dvs. læresætnin-
ger.

Videnskabsmanden Galileo blev i 1633 stillet for inkvisationen for sin påstand om, at Jorden bevæger 
sig rundt om solen og ikke omvendt. Maleri af Joseph-Nicolas Robert-Fleury, 1797-1890.

Korstog
Et korstog var en kombination af en pilgrims-
rejse og et felttog.

De enkelte korsfarere aflagde et løfte om at 
drage på korstog, hvorefter de blev betragtet 
som pilgrimme og kunne belønnes med aflad 
fra skærsilden.
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I middelalderen var kirken den øverste myndighed og 
domstol, som folket måtte rette sig efter. Kirken be-
stemte altså, hvad der var rigtigt og forkert at tro, 
hvilket inkvisationen i høj grad var et udtryk for. 
Der var dermed ingen religionsfrihed i middelalderen.

Reformationen
I 1517 slog munken Martin Luther 95 teser op på dø-
ren til slotskirken i Wittenberg, hvor han protesterede 
mod den katolske kirkes handel med de såkaldte af-
ladsbreve.

På Luthers tid var det sådan, at et menneske, der 
havde gjordt noget syndigt, kunne købe et aflads-
brev af kirken og dermed forkorte tiden i skærsilden.  
Luthers protest blev begyndelsen på en langvarig strid, 
som førte til det, vi i dag kalder for reformationen. 

Stridighederne stod mellem katolikker og protestan-
ter og førte til mange år med blodige konflikter over 
hele Europa.

I 1555 forsøgte de stridende parter at etablere en re-
ligionsfred (Den Augsburgske Fred). Men i stedet for 
fred udviklede konflikterne sig til en krig, som varede 
fra 1618-1648, og derfor blev kaldt 30-års krigen. 

Først med Den Westfalske Fred, som afsluttede 
30-årskrigen, blev princippet om religionsfrihed for 
katolikker og protestanter stadfæstet, da man blev 
enige om en vis religionsfrihed.

Herfra begyndte en ny epoke i Europa, hvor det en-
kelte menneske mere og mere frit kunne tilslutte sig 

enten den katolske eller den protestantiske kristen-
dom. 

Religionsfriheden gjaldt dog kun for katolikker og 
protestanter. Mennesker med andre trosretninger så 
som jøder, muslimer, fritænkere mm. havde ingen ret-
tigheder i det kristne Europa.

Religionsfrihed som en ret for det enkelte menneske 
kom først med indførelsen af den nye styreform; de-
mokrati.

Fredstraktaten til Den Westfalske Fred underskrives på rådhuset i Münster i 1648. Maleri på kobber.

Demokrati
Demokrati betyder folkets (demos) styre 
(kratos).

Det tidlige athenske demokrati varede 
fra ca. 500-300 f.v.t. og tillod kun mænd 
over 30 år, der havde aftjent værnepligt, at 
stemme. Stemmeretten gjaldt ikke kvinder, 
slaver og fremmede. 

Det athenske demokrati var et direkte 
demokrati, hvor alle borgere med stem-
meret mødtes og stemte om beslutning- 
erne ved håndsoprækning. 

Danmark har repræsentivt demokrati, hvor 
folket vælger repræsentanter til at arbejde 
for deres ønsker.
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Bortset fra en periode på omkring 200 år med de-
mokrati i Athen blev verdens lande og kulturer 
styret som formynderstyrer frem til oplysnings-

tiden. 

Formynderstyre
Et formynderstyre vil sige, at én person eller en lille 
gruppe har magten til at bestemme over en hel be-
folkning. Det kaldes også for enevælde eller diktatur.

I Danmark blev den danske konge kaldt for landsfa-
der, og det var hans ansvar, at folket både trivedes og 
underordnede sig. I perioder var kongen enevældig 
og folket var helt underlagt hans myndighed. Man 
anså det for indlysende, at det var sådan, da største-
delen af landets indbyggere var uuddannede. Man 
mente, at de havde brug for vejledning og styring fra 
dem, der var uddannede og dermed klogere.  

Det var også kongen, der bestemte landets officielle 
religion. I Danmark var det kristendommen. Kongen 
besluttede bl.a., at alle skulle gå i kirke og lære Lu-
thers Lille Katekismus i skolen. Der var således ikke 
religionsfrihed, men religionstvang i Danmark. Det 
blev først ændret med Grundlovens indførelse i 1849.

Oplysningstiden
Oplysningstiden blev en periode i europæisk ånds- 
historie fra ca. 1690 til ca. 1780, der var præget af en 
optimistisk tro på den menneskelige fornuft.

Med oplysningstiden i 1700-tallet kom et revolutio-
nært tankesæt til både Europa og USA. Tidens ho-
vedtanke var, at det enkelte menneske skulle oplyses 
og uddannes, så det kunne blive myndigt og dermed 
selv bestemme over sit liv. Oplysningstiden blev derfor 
også et slags oprør imod magthavere som kongen, 
fyrsten, herremanden og kirkens folk.

På Kant med autoriteterne
En af oplysningstidens mest betydningsfulde filosoffer 
var tyskeren Immanuel Kant (1724-1804).
I skriftet ’Hvad er oplysning?’ fra 1784 gjorde Kant sig 
mange tanker om oplysning og begrebet myndighed. 
Han skrev bl.a.:

Oplysning er menneskets udgang af dets selvfor-
skyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på 
evne til at betjene sig af sin forstand uden en an-
dens ledelse. 
Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til 
den ikke ligger i forstandens mangler men i mang-
lende beslutsomhed og mod til at betjene sig af 
den uden en andens ledelse. Sapere aude!
Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!

Med det ville Kant sige, at folket længe havde ladet 
andre bestemme, hvad de skulle tænke og tro - og 
at det nu var på tide, at de begyndte at tænke for 
sig selv. Tankegangen var revolutionær og udfordrede 
autoriteterne.

Kong Frederik den 4 - en af Danmarks 
enevældige konger. Ukendt maler. 

Den tyske filosof Immanuel Kant.  
Maleri af Gottlieb Doebler, 1791.

Forandringernes tid
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Den amerikanske 
uafhængighedserklæring 
Den amerikanske uafhængighedserklæring er dateret 
til den 4. juli 1776, hvor en række amerikanske stater 
erklærede sig uafhængige af Det Britiske Imperium. 
Dagen er siden blevet USA’s nationaldag. 

Baggrunden for uafhængighedserklæringen var, at de 
nordamerikanske kolonier i stigende grad var utilfred-
se med det britiske parlaments styring af kolonierne 
- særligt på skatteområdet. Det blev af de nordameri-
kanske politikere påpeget, at det ikke var rimeligt, at 
kolonierne skulle pålægges en lov, som de ikke selv 
havde haft indflydelse på i det britiske parlament.

Uenighederne mellem Det Britiske Imperium og de 
nordamerikanske stater førte til uafhænighedskrigen, 
som varede fra 1775 til 1783. 
Resultatet af krigen blev, at de britiske kolonier i Nord-
amerika løsrev sig fra Det Britiske Imperium. Dermed 
opstod USA.

Den amerikanske uafhængighedserklæring er blevet 
et forbillede for formuleringer af menneskerettighe-
der. Særligt har den første sætning fået betydning: 

Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle 
mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber 
har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt 
retten til liv, frihed og stræben efter lykke.

Bill of Rights
I 1789 vedtog det nye USA ti tillægsartikler til forfat-
ningen, kaldet Bill of Rights, som trådte i kraft i 1791.  
I Bill of Rights blev menneskerettighederne formuleret 
for første gang i en række af grundlæggende friheds-
rettigheder, som religionsfrihed, meningsfrihed, pres-
sefrihed, forsamlingsfrihed mv.

Nye politiske vinde i 
Europa
De nye demoratiske styreformer bredte sig de ef-
terfølgende 100 år til mange lande i Europa, og de 
enevældige konger og herskere måtte dermed afstå 
deres magt til folket. 

De nye folkestyrer var baseret på alle menneskers lige 
rettigheder: Én mand og én stemme! 

I begyndelsen gjaldt retten til at stemme dog langt-
fra alle, og det blev ivrigt diskuteret, hvem der måtte 
stemme, og hvor grænsen skulle gå. 
En af overvejelserne var, om man fx skulle stille krav 
til voksne om, at de kunne læse og skrive for at få lov 
til at stemme.

Underskrivelsen af Den amerikanske 
forfatning i Philadelphia. 

Maleri af Howard Chandler Christy, 1873-1952.   
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Stormen på Bastillen. Maleri af Jean-Baptiste Lallemand, 1716-1803. 

Den franske National-
forsamlings erklæring 
Et af de lande, som i kølvandet på oplysningstindens 
tanker, indførte demokrati og afsatte kongen ved re-
volution, var Frankrig.

Den 14. juli 1789 indledtes den franske revolution 
med stormen på statsfængslet Bastillen i Paris. Revo-
lutionen var et oprør imod enevældens brug og mis-
brug af penge og politik. Dagen er fortsat Frankrigs 
nationaldag. 

Den 26. august 1789 vedtog Frankrigs Nationalfor-
samling en erklæring, hvor den den nye republiks tan-
kegang blev udtrykt på følgende måde:

Derfor erkender og erklærer Nationalforsamlingen 
i det højeste væsens nærværelse og under dettes 
forsyn følgende rettigheder:

1. Menneskene fødes og forbliver lige i rettigheder. 
Sociale forskelle kan kun begrundes med almen-
vellet.

2. Formålet for enhver politisk sammenslutning er at 
bevare de naturlige rettigheder. Disse er friheden, 
ejendomsretten, sikkerheden og retten til mod-
stand mod undertrykkelse.

3. Friheden består i at kunne gøre det, som ikke ska-
der næsten; brugen af de naturlige rettigheder 
begrænses kun af, at de andre borgere sikres de 
samme rettigheder. De grænser kan kun bestem-
mes ved lov.

4. Lovene kan kun forbyde handlinger, der er skade-
lige for samfundet. Hvad der ikke er forbudt ved 
lov, kan ikke forhindres, og ingen kan tvinges til at 
gøre, hvad der ikke er befalet.

5. Ingen skal forulempes for sine meninger – selv 
religiøse – forudsat at deres tilkendegivelse ikke 
forstyrrer den offentlige orden.

6. Den frie tanke- og meningstilkendegivelse er en 
af menneskets dyrebareste rettigheder; enhver 
kan tale, skrive og trykke frit, men skal ved mis-
brug af denne frihed stå til ansvar i de tilfælde, 
loven bestemmer.

7. Sikringen af menneskerettighederne kræver væb-
net magt; denne styrke er oprettet til alles fordel 
og ikke til særlig nytte for den, hvem styrken er 
betroet.

8. Ethvert samfund, hvor garantien for rettigheder-
ne ikke er sikret, og de bestemmende magter ikke 
er delt, har ingen forfatning.



7

Den Grundlovsgivende Rigsforsamling. Maleri af Constantin Hansen, 1860-1864. 

Danmarks Grundlov 
Også i Danmark spirede tanken om indførelse af de-
mokrati. Ved kong Christian 8’s død i januar 1848 
overtog hans søn Frederik 7 tronen.

Samme måned, som han overtog tronen, udstedte 
den nye konge en bestemmelse, som bebudede en 
demokratisering af stænderforsamlingen. Samtidig 
blev censuren ophævet, og der blev dermed fri mulig-
hed for at diskutere reformønsker.

Det blev dog endnu en europæisk revolutionsbølge i 
bl.a. Paris i 1848, der for alvor gav vind til ønsket om 
at ophæve enevælden i Danmark. 

I maj 1849 blev Danmarks Riges Grundlov vedtaget 
med solidt flertal i Den Grundlovgivende Forsamling. 
Den 5. juni 1849 blev den underskrevet af kong Fre-
derik 7. I Danmark fejres Grundloven stadig hvert år 
den 5. juni på grundlovsdag.

Grundloven er fundamentet for danskernes daglige 
liv, og i den er danskernes rettigheder, friheder og 
pligter beskrevet. 

Grundloven bygger på to afgørende principper: 

1. Magtens tredeling
• Den udøvende magt  -  Regeringen 
• Den lovgivende magt  -  Folketinget
• Den dømmende magt  -  Domstolene

2. Det enkelte menneskes frihedsrettigheder
Herunder ytringsfrihed, religionsfrihed og forsam-
lingsfrihed.

Grundloven om religions- og  
forsamlingsfrihed
§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske fol-
kekirke og understøttes som sådan af staten. 

§ 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 sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 68. Ingen er pligtig til at yde personlige bidrag til no-
gen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

§ 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds for-
hold ordnes nærmere ved lov.

§ 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller 
afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af 
borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig 
opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. In-
gen dansk borger kan på grund af sin politiske eller 
religiøse overbevisning eller sin afstamning underkas- 
tes nogen form for frihedsberøvelse.

§ 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse 
at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har 
politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben 
himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes 
fare for den offentlige fred.
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FN’s hovedkvarter i New York.

Erklæringer og konventioner
Første og anden  
generation af rettigheder
De første menneskerettigheder opstod altså som en 
del af oplysningstiden og de forandringer i statslig le-
delse, som fulgte i kølvandet på den.
  

Det fælles fokus i Den amerikanske uafhængigheds-
erklæring og den franske Erklæring om Menneskets 
og Borgerens Rettigheder er det enkelte menneskes 
frihed og lighed for loven. Dette fokus blev senere 
indskrevet i flere europæiske staters forfatninger sam-
men med en række andre demokratiske grundtanker 
så som ytrings- og organisationsfrihed, retten til pri-
vat ejendom og privatliv m.m.
Eksperter kalder perioden for menneskerettigheder-
nes første generation.

Selvom mennesker på papiret var lige, kunne friheden 
altid gradbøjes. Det var bl.a. kvindernes manglende 
stemmeret og de amerikanske slavers ikke-eksisteren-
de menneskerettigheder et udtryk for.

Anden generation af menneskerettighederne ud-
sprang af tankerne fra første generation, men var i 
højere grad påvirket af samfundsudviklingen.
I takt med at befolkningen flyttede fra land til by, 
opstod der et behov for at sikre borgernes økono-
miske og sociale rettigheder. Kampen for at sikre de 
basale rettigheder blev vundet og gradvist skrevet 
ind i de fleste europæiske landes lovgivning i løbet af 
1800-tallet.

Tiltrods for det øgede fokus på det enkelte menne-
skes rettigheder, brød der i det 20. århundrede to 
verdenskrige ud, hvor millioner af menneskers rettig-
heder i høj grad blev tilsidesat og krænket.  

FN’s Verdenserklæring  
om Menneskerettigheder 
De Forenede Nationer (FN) blev oprettet kort efter 2. 
Verdenskrigs afslutning den 24. oktober 1945. Tan-
ken var at oprette en international organisation, hvor 
alle nationer arbejdede sammen, deraf navnet De For-
enede Nationer. 
I 1945 havde FN 51 medlemsstater. I dag er det tal 
vokset til 193 medlemsstater.

Organisationen blev dannet, efter at mange af ver-
dens nationer havde været i krig mod hinanden to 
gange inden for en kort årrække. Det var derfor væ-
sentligt, at man fandt en vej, der kunne forhindre en 
ny krig og samtidig sikre økonomisk og social udvik-
ling for hele verdens befolkning. 

FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettigheder 
omfatter 30 artikler om menneskers borgerlige, po-
litiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
Erklæringen er et forsøg på at samle verdens lande i 
en fælles forståelse af og forpligtelse til at sikre det 
enkelte menneskes elementære rettigheder. 

I 1948 stemte 48 medlemsstater for erklæringen, otte 
undlod at stemme, og to medlemslande var ikke til 
stede.

ARTIKEL 1 og 2 er i høj grad et udtryk for det menne-
skesyn, som menneskerettighederne hviler på. 

ARTIKEL  1
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og 
rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittig-
hed, og de bør handle mod hverandre i en broder- 
skabets ånd.



9

ARTIKEL  2
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, 
som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbe- 
handling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, 
køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, 
national eller social oprindelse, formueforhold, fød-
sel eller anden samfundsmæssig stilling. 

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af 
det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller po-
litiske eller internationale stilling, til hvilket en person 
hører, hvad enten dette område er uafhængigt, under 
formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, 
eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.

Fra erklæring til 
konvention
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder er, 
som ordet selv siger, en erklæring, men så heller ikke 
mere. 
En erklæring kan følges op med en konvention og 
dermed blive til lov i de enkelte lande, forudsat at 
konventionen ratificeres. At ratificere betyder at gyl-
diggøre.

Når en medlemsstat har ratificeret en konvention, har 
staten pligt til at sikre, at landets lovgivning og praksis 
lever op til konventionens krav. 

Ratificeringen af konventionen blev afsluttet i Dan-
mark den 6. januar 1972, hvor Danmarks regering 
afleverede de relevante dokumenter til FN, som god-
kendte, at konventionen var tiltrådt af den danske 
regering og var i overensstemmelse med dansk lov.

FN’s konvention 
om religionsfrihed 
ARTIKEL 18 
1. Enhver har ret til at tænke frit og til samvittig-

heds- og religionsfrihed. Denne ret skal omfatte 
frihed til at bekende sig til eller antage en religion 
eller tro efter eget valg samt frihed til, alene eller 
sammen med andre, offentligt eller privat at give 
udtryk for sin religion eller tro ved gudsdyrkelse, 
udførelse af rituelle handlinger, overholdelse af 
religiøse sædvaner samt undervisning. 

2. Ingen må underkastes tvang, der kan begrænse 
hans frihed til at bekende sig til eller antage en 
religion eller tro efter eget valg. 

3. Friheden til at give udtryk for en religion eller tro 
må kun underkastes sådanne begrænsninger, som 
er foreskrevet ved lov og er nødvendige af hen- 
syn til den offentlige sikkerhed, orden, sundhed 
eller sædelighed eller andres grundlæggende ret-
tigheder og friheder. 

4. De i denne konvention deltagende stater forplig-
ter sig til at respektere forældres og i givet fald 
værgers frihed til at sikre omsorg for deres børns 
religionsundervisning og moralske opdragelse i 
overensstemmelse med deres egen overbevisning. 

ARTIKEL 19 
1. Enhver har ret til meningsfrihed uden indblanding. 

2. Enhver har ret til til ytringsfrihed; denne ret skal 
omfatte frihed til at søge, modtage og meddele 
oplysninger og tanker af enhver art uden hensyn 
til landegrænser, i mundtlig, skriftlig eller trykt 
form, i form af kunst eller ved andre midler efter 
eget valg.

Menneskerettighederne bygger på et alment huma-
nistisk grundlag og er ikke skrevet ud fra én bestemt 
religions synspunkter. De kan snarere kaldes ikke-      
religiøse, men de fleste religioner kan nemt genkende 
sig selv i mange væsentlige dele af menneskerettig-
hederne. Det samme gælder de fleste ikke-religiøse 
livsopfattelser.

Danmarks Riges Grundlov.
En kopi af Grundloven af 1915 findes i Folketingets 

Vandrehal. Originalen opbevares i Rigsarkivet 
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FN’s Konvention om 
Barnets Rettigheder
Den 20. november 1989 vedtog FN en Børnekonven-
tion på en generalforsamling. Børn var allerede om-
fattet af de generelle menneskerettigheder, men man 
vurderede, at der var brug for at vedtage særlige ret-
tigheder for dem. 

Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn 
uanset nationalitet, køn, social status, religion og kul-
tur. I konventionen står der blandt andet, at alle børn 
har ret til at overleve, til at vokse op under sunde og 
trygge forhold og til at udvikle sig.

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug 
og forskelsbehandling. Og de har ret til at komme i 
skole og få indflydelse på deres egen fremtid. 

Mere end 190 lande har skrevet under på Børnekon-
ventionen, hvilket gør det til den konvention, som 
flest lande på verdensplan har tilsluttet sig.

ARTIKEL 14: 
Frihed for tanke, samvittighed og religion.

Barnets ret til frit at bestemme og praktisere sin tro. 
Statens forpligtelse til at respektere undervisningen i 
denne tro.

ARTIKEL 15: 
Foreningsfrihed.

Barnets ret til at tilslutte sig eller medvirke til opret-
telse af foreninger, medmindre dette krænker andres 
rettigheder.

ARTIKEL 16: 
Beskyttelse af privatlivet.

Barnets ret til beskyttelse mod vilkårlig eller ulovlig 
indblanding i sit privatliv.

Indiske børn til forårs- og frugtbarhedsfesten, Holi, 
hvor der kastes farvet vand og maling efter folk på gaden. 
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Den Europæiske Menneske- 
rettighedskonvention 
FN’s Menneskerettighedskonvention er ikke den ene-
ste konvention, som Danmark har tilsluttet sig og ra-
tificeret. 

Danmark har også ratificeret Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention (EMRK), som skal beskytte 
borgere i de europæiske lande mod overgreb på men-
neskerettighederne.

Her kan borgere i medlemsstaterne rejse sager med 
direkte henvisning til EMRK, hvis de oplever, at et land 
krænker menneskerettighederne. 

I Danmark betyder EMRK meget, fordi den blev ind-
skrevet i den danske lovgivning i 1992. Danske dom-
stole har dermed pligt til at indrette lovene efter den. 

Inspirationen til EMRK kom fra ’FN’s Verdenserklæring 
om Menneskerettigheder’. 

EMRK indeholder 18 artikler:
ARTIKEL 1: Forpligtelse til at respektere menneskeret-
tighederne.

ARTIKEL 2: Ret til livet.

ARTIKEL 3: Forbud mod tortur.

ARTIKEL 4: Forbud mod slaveri.

ARTIKEL 5: Ret til frihed og sikkerhed.

ARTIKEL 6: Ret til retfærdig rettergang.

ARTIKEL 7: Ingen straf uden retsregel.

ARTIKEL 8: Ret til respekt for privatliv og familieliv.

ARTIKEL 9: Ret til at tænke frit og til samvittigheds- 
og religionsfrihed.

ARTIKEL 10: Ytringsfrihed.

ARTIKEL 11: Forsamlings- og foreningsfrihed.

ARTIKEL 12: Ret til at indgå ægteskab.

ARTIKEL 13: Adgang til effektive retsmidler.

ARTIKEL 14: Forbud mod diskriminering.

ARTIKEL 15: Fravigelse af forpligtelser under offentli-
ge faretilstande.

ARTIKEL 16: Indskrænkninger i udlændinges politiske 
virke.

ARTIKEL 17: Forbud mod misbrug af rettigheder.

ARTIKEL 18: Begrænsninger i brug af indskrænknin-
ger i rettigheder.
 

I forhold til religionsfrihed er det ARTIKEL 9, der er 
den centrale artikel. I den står der: 

1. Enhver har ret til at tænke frit, til samvittigheds- 
og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til 
at skifte religion eller overbevisning såvel som fri- 
hed til enten alene eller sammen med andre,  
offentligt eller privat at udøve sin religion eller 
overbevisning gennem gudstjeneste, undervis- 
ning, religiøse skikke og overholdelse af rituelle 
forskrifter.

2. Frihed til at lægge sin religion eller overbevisning 
for dagen skal kun kunne underkastes sådanne 
begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er 
nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn 
til den offentlige sikkerhed, for at beskytte offent-
lig orden, sundheden eller sædeligheden eller for 
at beskytte andres ret og frihed.

Artiklen indeholder en dobbelthed, da der både næv- 
nes friheder og begrænsninger. 
 

På den ene side har det enkelte menneske altså en 
ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, som 
gælder uden forbehold og indskrænkning. 

På den anden side er der tale om visse begrænsninger 
af udøvelsen af religionsfriheden. Begrænsningerne 
handler om hensynet til andres ret og frihed, samt 
opretholdelsen af den offentlige orden.

I følge den europæiske menneskerettigheds-
konvention har enhver ret til at tænke frit 

- og til offentligt eller privat at udøve sin religion.
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Trusler mod religionsfriheden

Når der gælder religionsfriheden er der særligt 
fire bevægelser, som har medført massive brud 
på menneskerettighederne, og som har været 

en trussel for religionsfriheden i hhv. det 20. og 21. 
århundrede. De fire bevægelser er alle -ismer:

• Marxisme / kommunisme

• Nazisme

• Nationalisme

• Religiøse ekstremisme

Marxisme / kommunisme
Den marxistiske / kommunistiske ideologi blev til i be-
gyndelsen af det 19. århundrede med filosoffen og 
økonomen Karl Marx som den store tænker.

Flere revolutioner, som var inspireret af de marxistiske/
kommunistiske tanker, blev gennemført i det 20. år-
hundrede. 

Rusland / Sovjetunionen
Den russiske revolution brød igennem i 1917 og blev 
ledet af Vladimir Lenin, som døde i 1921. Efter Lenins 
død overtog Josef Stalin ledelsen af det nye Rusland, 
der i 1922 fik navnet Sovjetunionen.

Da 2. Verdenskrig var slut, var Sovjetunionen blandt 
de allierede sejrherrer, som alle besatte og forvaltede 
en del af Tyskland. Da de øvrige allierede trak sig ud 
af Tyskland nogle år efter sejren, valgte Stalin at lade 
de sovjetiske tropper blive tilbage i den østlige del af 
landet. 

Denne fortsatte besættelse af Østtyskland, samt be-
sættelsen af andre Østeuropæiske lande, førte til 
dannelsen af Østblokken, som kom til at bestå af Al-
banien, Ungarn, Østtyskland (DDR), Polen, Tjekkoslo-
vakiet, Bulgarien og Rumænien. Alle landene i Øst-
blokken blev styret totalitært fra Sovjetunionen.

De kommunistiske lande havde en streng statsideo-
logi, som bl.a. omfattede en ateistisk livsopfattelse.  
Denne statsideologi blev den eneste lovlige livsopfat-
telse i landet. Kirker og andre religiøse bygninger blev 
tvangslukket, og præster blev i stort tal tvangsforflyt-
tet eller dræbt. 

Enhver form for religions- og åndsfrihed var fjernet, 
og alle ytringer, som ikke passede med statsideologi-
en, blev slået ned.

Det anslås at op imod 50 millioner sovjetiske borgere 
mistede livet under Stalins ledelse.

Kina
En anden markant revolution i det 20. århundrede, 
var den kommunistiske revolution i Kina, som Mao 
Zedung begyndte i 1935.

Den kinesiske kommunisme blev særligt ekstrem un-
der den såkaldte kulturrevolution, hvor det bl.a. blev 

Isme
Isme er en ideologi, hvilket vil sige en ide 
eller tanke, som man dyrker og indretter 
samfundet efter.

Ideologier ensretter ofte, så alle andre ide-
er skal passe til den grundlæggende ide. 
Også måden, man skal leve på ensrettes. 

Når ideologier ensretter alt i samfundet, 
kaldes de totalitære ideologier. Sådan er 
det fx i Nordkorea. En eneste grundtanke 
dominerer alt og undertrykker alle aldre 
tanker. Dermed forsvinder åndsfriheden 
og religionsfriheden.

Josef Stalin, forhenværende leder af Sovjetunionen. 
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forlangt at alle kinesere skulle eje bogen ’Citater fra 
formand Mao Zedong’ i daglig tale kaldet ’Maos lille 
røde’. I bogen kunne kineserne læse formand Maos 
tanker om, hvad de burde og ikke burde gøre.

Mange af Kinas unge gik ind i gruppen kaldet rød-
gardisterne, hvis opgave det var at ødelægge og fjer-
ne alt, hvad der kunne minde kineserne om tiden før 
revolutionen. Det betød bl.a. ødelæggelsen af man-
ge traditionelle kinesiske og religiøse værdier samt al 
vestlig og kristen indflydelse.

Offentlig religionspraksis blev forbudt, mange religi-
øse forfulgt, og staten overtog kontrollen over religi-
øse bygninger.  

Man anslår, at op mod 2 millioner kinesere blev dræbt 
under kulturrevolutionen. 

Selvom meget har ændret sig i Kina de sidste 30 år, 
så er landet fortsat kommunistisk og har en stærkt 
begrænset religionsfrihed. Religiøse grupper krænkes 
stadig ved bl.a. chikane og lange fængselsstraffe til 
religiøse ledere.

Nazisme
I perioden 1933-1945 prægede Adolf Hitler og den 
nazistiske tankegang Tyskland. 

Nazismen var ikke kun en politisk bevægelse, hvor det  
handlede om magt og flere rigdomme. Nazismen  
var også en ideologi med stærke antireligiøse  
toner. 

Nazisterne dyrkede dog deres egen ideologi, som om 
det var en religion. Flere af de ledende nazister havde 
bl.a. noget, der lignede religiøse forestillinger om, at 
deres forfædre tilhørte en fortidig nordisk helterace, 
der var alle andre overlegne. 

Overgrebene på jøder, sigøjnere, seksuelle mindretal, 
handicappede og politiske grupper er velkendte. Men 
Hilter angreb også den kristne kirke og krævede dens 
lydighed under nazismen. Præster, der ytrede sig kri-
tisk imod nazismen, endte i nazisternes fængsler og 
blev i mange tilfælde henrettet. 
I Danmark modsagde præsten Kaj Munk nazisterne  
og blev den 4. januar 1944 henrettet for det.

Jehovas Vidner var også blandt de forfulgte, fordi  
nogle fejlagtigt mente, at Jehovas Vidner var jøder. I 
lejrene blev medlemmerne af Jehovas Vidner pålagt 
at bære armbind over deres fangedragter, som viste 
deres religiøse tilhørsforhold. 

Mellem 1200 og 1600 Jehovas Vidner døde i nazis- 
ternes KZ-lejre. 

Mao Zedung, forhenværende leder  
af Folkerepublikken Kina. 

Et kz-armbind med den lilla trekant, 
som viser at bæreren er Jehovas Vidne.

Trusler mod religionsfriheden
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Det danske flag, Dannebrog, er blevet et af symbolerne på dansk nationalisme. 

Nationalisme
Nationalisme er en ideologi, der er kendetegnet ved, 
at man ønsker, at befolkningen i et land helst kun 
skal bestå af ét folk. Et folk defineres som en gruppe, 
der taler samme sprog, har samme kultur og samme 
religion. 

Når flere religioner og kulturer mødes, resulterer det 
ofte i, at nationalister oplever ’de fremmedes’ kultur 
som en trussel. De kan reagere med et ønske om at 
lukke al fremmed indflydelse ude af landet. Det skyl-
des, at nationalister mener, at det fremmede truer fol-
ket, landet og de nationale værdier. 

De fremmede defineres ofte som en gruppe borgere, 
der ikke har levet i landet gennem mange generatio-
ner. Samtidig har de ’fremmede’ ofte en anden reli-
gion, andre traditioner og en anden kultur med sig.

I Europa ser man i disse år en voksende nationalisme
vinde frem. Det gælder også for Danmark. Her kan  man  
tilmed se en meget negativ omtale af særligt muslim-
ske indbyggere i medierne.

Disse indbyggere beskrives som en forholdsvis samlet 
gruppe, der potentielt vil begå terror i de europæiske 
lande og på anden vis ødelægge demokratiet. Det er 
handlinger og holdninger, som begrundes religiøst 
med udgangspunkt i islams hellige skrifter.
  

Danske nationalister kan derfor nemt finde eksempler 
på konflikter mellem danskere og muslimske indvand-
rere. Disse eksempler udspringer ofte af vanskelighe-
derne med integration, når muslimer med en funda-
mentalistisk tilgang til islam skal til at leve under den 
danske frihedskultur og med de danske regler.

Nationalisterne hævder, at elementer i islam ikke har-
moniserer med de øvrige frihedsrettigheder og værdier, 
som Danmark bygger på. 
I Danmark har enkelte nationalistisk orienterede par-
tier offentlig givet udtryk for, at religionsfriheden bur-
de begrænses særligt for tilhængerne af islam

Angsten for terror og tab af frihedsmuligheder kan 
altså være en væsentlig årsag til, at flere og flere til- 
slutter sig nationalistiske synspunkter. Andre årsager 
kan findes i social ulighed og den økonomiske krise, 
som de vestlige lande har befundet sig i siden 2007. 

Nationalisme er ikke det samme som fædrelands-
kærlighed. Fædrelandskærlighed kan vise sig som en 
stolthed over det land, hvor man bor, fx når landet 
vinder medaljer ved OL eller til et vigtigt mesterskab.
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En gruppe islamister benytter deres demokratiske ret til at afholde demonstration i Sydney, Australien. 

Religiøs ekstremisme 
Ekstremisme kommer af det latinske ord ekstremus 
og betyder yderst eller yderpunkt.
En ekstremist har altså en holdning, som er et politisk 
eller religiøst yderpunkt.

I de seneste år er den religiøse ekstremisme vokset 
særligt i Mellemøsten, og flere nye bevægelser er op-
stået. 
Ekstreme religiøse grupper kan opstå indenfor alle re-
ligioner, men for tiden er de største ekstreme grupper 
muslimer. 

I slutningen af det 20. århundrede og de første årtier 
af det 21. århundrede er det i særdeleshed den reli- 
giøse ekstremisme, som har været årsag til krænkel- 
ser af religionsfriheden.

Den religiøse ekstremisme er ofte kendetegnet ved:

• Kampen for en sag, som ekstremisterne anser for 
nødvendig at kæmpe.

• En religiøs ide fortolkes til det yderste.

• Ekstremister er ikke modtagelige for modargu-
menter og ønsker derfor ikke en debat.

• Ekstremister er intolerante overfor andres syns- 
punkter.

Gennem propaganda tiltrækkes ofte marginaliserede 
grupper af unge i samfundet, og der tales derfor om 
radikalisering. At blive radikaliseret betyder, at man 
ændrer holdning og adfærd i retning af det yderligt-
gående og ekstreme.

Ekstremister kan være både voldelige og ikke-volde- 
lige. Den yderste form for voldelig ekstremisme er an-
vendelse af terror. 

Fundamentalisme
Ordet fundamentalisme nævnes ofte, når der tales 
om religiøs ekstremisme, men fundamentalisme og 
ekstremisme er ikke det samme.

Religiøs fundamentalisme handler først og fremmest 
om den status, som religionernes hellige skrifter har. 
En fundamentalist anser sin religions hellige skrifter 
for at være blevet til under indflydelse af en gud, der 
ikke begår nogen fejl. Derfor er helligskriftet også 
uden fejl. Desuden ændrer det ikke mening med ti-
den. Det er altså ufejlbarligt, evigt og sandt.

For en fundamentalist bliver den hellige skrift dermed 
rettesnoren for måden, man bør leve og dyrke sin re-
ligion på. De hellige skrifter står langt over menne-
skerettighederne, som i sagens natur kun er lavet af 
mennesker. 



16

Profeten Muhammeds fødested, Mekka, ligger i Saudi Arabien, 
som hvert år er genstand for millioner af muslimers pilgrimsrejse til kabaen.

Islamisme
Islamismen krænker religionsfriheden ved bl.a. at un-
dertrykke de fleste menneskerettigheder og ved at 
forfølge forskellige religiøse grupper og enkeltperso-
ner.

Den religiøse gruppe, som i vore dage er hårdest 
ramt af krænkelser af religionsfriheden er kristne. Det 
skønnes at omkring 75% af alle forfulgte i verden i 
dag er kristne.  
En meget stor del af krænkelserne foregår i Mellem- 
østen og udføres af islamister. 

Der findes flere årsager til islamismen. En del af dem 
er politiske og kan fx handle om rettigheder til oli-
en i jorden eller om vandreserver. Samtidig har der 
gennem de seneste 100 år været flere krige, som har 
spillet ind på årsagen til islamismen: Krigen mellem 
Israel og de arabiske naboer, de to golfkrige, krigen i 
Afghanistan, borgerkrigen i Syrien og lokale konflik-
ter i kølvandet på Det Arabiske Forår. 

I lande der tidligere har været styret af diktatorer, kan 
der være modstand mod at indføre nye demokratiske 
styreformer. Årsagen kan være en bekymring for, at 
landende bliver sekulariseret, så religionerne får en 
sekundær rolle og samtidig bliver mere ligestillede.

Der kan også ligge kulturelle årsager bag islamismen, 
som udspringer af sammenstødet mellem en vestlig 
kultur og en traditionel mellemøstlig kultur med isla-
miske / arabiske rødder og værdier. 

Islamister kalder ofte USA for ’Den store Satan’, hvil-
ket udtrykker en høj grad af had imod amerikansk 
kultur og amerikanske værdier.

Saudi-Arabien
Endeligt er der de religiøse årsager til islamismen, 
hvor Saudi-Arabien spiller en meget væsentlig rolle. 

I Saudi-Arabien er wahabismen den dominerende 
tolkning af islam. Wahabisme tolker meget strengt og 
meget fundamentalistisk på koranens ord og regler. 

Saudi-Arabien har længe været et meget velhaven-
de land, der har haft råd til at bruge store summer 
på at støtte og udbrede den wahabistiske tænkning 
i verden. Landet har endvidere gennemført en mål-
bevidst uddannelsesvirksomhed af sunnimuslimer, 
som har bidraget kraftigt til radikaliseringen af isla- 
mistiske grupper.

Saudi-Arabien er derudover et af de lande i verden, 
som krænker religionsfriheden og menneskerettighe-
derne mest.
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Den internationale engelske organisation All 
Party Parliamentary Group for International 
Freedom of Religion or Belief (APPG) beskriver 

religionsfrihedens status på verdensplan i dag således: 

Der har været en drastisk stigning af religiøse for-
følgelser verden over i de sidste seks år. 5.3 billio-
ner mennesker, svarende til 76% af verdens befolk-
ning, lever i lande med en høj eller meget høj grad 
af begrænsninger af religioner.

Samtidig slår en officiel amerikansk rapport fast at:

Misbrug af religionsfrihed forekommer på daglig 
basis over hele verden for folk med eller uden re-
ligion.

The Pew Reseach Center
The Pew Reseach Center er en upartisk og politisk 
neutral organisation, der har gjort det til sin opgave 
at informere om emner, holdninger og tendenser, der 
præger verden

I en undersøgelse fra 2014 sammenlignede organi-
sationen krænkelser af religionsfriheden i årene fra 
2007 til 2012. På baggrund af sammenligningerne 
konkluderede de, at den religiøse fjendtlighed var 
tiltaget i alle større regioner af Verden bortset fra i 
Amerika. Den største stigning skete i Mellemøsten og 
i Nordafrika, bl.a. som følge af Det Arabiske Forår.

Derudover fandt organisationen at: 

• 29% af alle lande havde en meget høj grad af 
statslige begrænsninger.

• 39% af alle lande havde benyttet vold eller trusler 
om vold til at tvinge folk til at overholde religiøse 
normer.

• 32% af alle lande oplevede chikane af kvinder 
pga. religiøs påklædning.

• 25% af alle lande havde været vidne til bandevold 
relateret til religion.

• 20% af alle lande oplevede religionsrelateret ter-
rorvold.

The Pew Reseach Centers har også undersøgt forskel-
lige landes officielle begrænsning af religionsfriheden 
ud fra følgende inddeling: 

Gruppe 1: Lande med myndigheder, der udøver en 
lav grad af restriktioner. 

Gruppe 2: Lande med myndigheder, der udøver mo-
derate restriktioner. 

Gruppe 3: Lande med myndigheder, der udøver en 
høj grad af restriktioner. 

Gruppe 4: Lande med myndigheder, der udøver en 
meget høj grad af restriktioner. 

Organisationen kategoriserer de danske myndigheder 
i gruppe 2. 

FN’s vurdering af religionsfriheden i 
Danmark 
I foråret 2017 udgiver FN en detaljeret rapport om si-
tuationen og forholdene i Danmark vedr. religionsfri-
heden. Forud for udarbejdelsen af rapporten besøgte 
FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bie-
lefeldt, Danmark i foråret 2016. 

Heiner Bielefeldt sagde på besøgets afsluttende pres-
sekonference den 22. marts 2016, om Danmark:

Regeringen er nødt til at spille en ledende rolle i 
den videre udvikling af et retfærdigt og inklude-
rende dansk samfund, hvor såvel medlemmer af re-
ligiøse samfund som verdslige mennesker kan føle 
sig hjemme.

Derudover påpegede Bielefeldt, at Danmark forholds-
vist hurtigt har udviklet sig fra at være et religiøst 
homogent samfund til et mangfoldigt samfund, der 
respekterer alles ret til frit at udøve deres religion pri-
vat såvel som offentligt. Han sluttede dog af med at 
sige: 

Men for at styrke Danmarks liberale tilgang til re-
ligions- og trosfrihed, er der behov for en indsats, 
der kan forhindre en følelse af stigmatisering og 
udstødelse blandt religiøse mindretal.

Religionsfriheden i dag

FNs særlige rapportør for religionsfrihed, 
Heiner Bielefeldt, besøgte Danmark i marts 2016.


