
Walk and talk

Tro på det du vil

Hvad er religionsfrihed?



Definitionen på religionsfrihed er, at 
ethvert menneske har lov til at have den
livsopfattelse, tro og religion, som det 
selv ønsker. Religionsfrihed er samtidig 
retten til at praktisere sin religion og til 
at skifte religion. Det kan være svært 
når mange mennesker med forskellige 
religioner skal være sammen i et 
samfund. I Danmark har alle ret til at 
praktisere den religion som er deres, 
men ikke altid på den måde som 
religionen ønsker det. 

Hvad er definitionen på religionsfrihed?
Må man gerne skifte mellem religioner? 
Hvorfor kan det være svært når man 
mennesker med forskellige religioner 
skal være i et samfund?  
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Religionsfrihed i et demokrati 



Danmark er et demokrati. Det betyder, 
at vi løser vanskeligeheder 
demokratisk. I det danske demokrati 
tages der mest hensyn til den religion, 
som flertallet har. I Danmark er det 
kristendommen. Derfor har søndage og 
højtider en fremtræende plads i 
Danmark. I Danmark betyder 
demokrati ikke at flertallet skal udøve 
diktatur over for mindretallet. 
Demokrati er faktisk lige det modsatte 
nemlig at tage hensyn til mindretallet.

Hvilken styrer form er der i Danmark?
Hvad betyder det, at man løser noget 
demokratisk? 
Hvilken religion har flertallet i Danmark? 
Hvad betyder demokrati?
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Religionsfrihed i et demokrati 



I Danmark forsøger man altid at tage 
hensyn til den forskellighed og 
mangfoldighed af livopfattelser og 
religioner, der findes i landet. 
Demokratiet forsøger at finde løsninger, 
så alle kan leve fredeligt og respektfuldt 
sammen. Det kaldes for sameksistens.  
Religionsfrihed er en ret, der er 
indskrevet i mange demokratiers 
grundlove, og med retten følger pligten 
til at sameksistere. Sameksistens er en 
af vor tids største og vigtigste opgaver, 
fordi verden er blevet lille. 

Hvad forsøger man at tage hensyn til i 
Danmark?
Hvad forsøger demokratiet ar finde 
løsninger på?
Hvad er sameksistens? 
Hvad er retten til religionsfrihed 
indskrevet?
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Religionsfrihed i et demokrati 



Verden er blevet lille. Vi kan flyve og 
rejse rundt i verden på få timer. Vi kan 
også søge arbejde og bosætte os, i andre 
lande. Katastrofer og krige har tvunget 
milioner af mennesker til at flytte. Så 
mennesker i hele verden er blevet 
blandet godt og grundigt rundt, men at 
leve sammen med forskellige kulturer 
og religioner er ikke nemt. Det er noget 
som skal læres. Man kan prøve at forstå 
mennesker med en anden kultur eller 
religion end ens egen. Det er ofte svært. 

Hvordan er verden blevet  lille?
Hvad har tvunget milioner af mennesker til at 
flytte?
Hvad skal læres? 
Hvorfor er det svært at forstå mennesker med 
en anden kultur eller religion end ens egen. 
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Hvad handler religion om?



Religion handler om meningen med livet . 
Det handler om at tro på en eller flere 
guder - eller noget andet.  Det handler 
også om religiøse praksis og om at leve 
med religiøse regler og symboler i 
hverdagen. Religion handler om at være 
med i forskellige fællesskaber, hvor 
religionen spiller en vigtig rolle. Religion 
er ikke en fastlåst ting, man kan godt 
skifte religion. Man taler også om bland- 
selv religioner, hvor man tager det bedste 
fra forskellige religioner og laver sin egen 
religion. 

Hvad handler religion om? 
Hvad skal man tro på for at være 
religiøs? 
Kan man godt skifte religion?
Hvad er en bland-selv religion?
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Flere religioner 



Befolkningen i Danmark består af 
5,831 millioner mennesker. Af dem er 
der 700.000 mennesker, som er flyttet 
hertil fra et andet land. Det kan være i 
forbindelse med, at danske 
virkesomheder har søgt efter 
arbejdskraft fra andre lande. Det kan 
også være fordi mennesker fra fattige 
lande har søgt her til for at få arbejde. 
En stor del af de 700.000 mennesker er 
børn af tilflytterne. 

Hvor mange mennesker bor der i 
Danmark?  
Hvorfor flytter man til Danmark? 
Hvor mange er flyttet hertil fra et 
andet land? 
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Gennem de sidste halvtreds år er flere 
kommet til Danmark på flugt fra krige eller 
forfølgelser. 40% af flygtningene har en 
kristen baggrund. De er ofte katolikker 
eller ortodokse. 40% har en muslimsk 
baggrund og 6% har hinduistisk eller 
buddistisk baggrund. 
Menneskerettighederne gælder på samme 
måde for alle 5.831 millioner, 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. 

 

Hvorfor kommer folk fra andre lande 
til Danmark?

Hvor mange procent af dem, der 
kommer har kristen baggrund?
Hvor mange har muslimsk baggrund?
Hvor mange har en anden baggrund?
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Religionsfrihed i og uden for hjemmet



I Frankrig har man valgt helt at forbyde 
religiøse symboler i mange offentlige rum fx. i 
skolen. 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. Det er altid 
tre ting, man skal tænke over, når det gælder 
religion i det offentlige rum i Danmark. Det er 
en del af religionsfriheden, der skal tages 
hensyn og være plads til mange forskellige 
religioner. og der skal tages hensyn til, at en 
del af borgerne er ikke-religiøse og måske 
ønsker mindre religion i det offentlige rum. 

Hvad er der forbud mod  i det offentlige 
rum i Frankrig?
Hvorfor underviser de ikke i religion i 
Frankrig?
Hvilke tre ting skal man tænke over, når 
det gælder religion i det offentlige rum i 
Danmark?
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Religion i det offentlige rum



Alle love i Danmark bygger på en 
grundlæggende lov: Grundloven 1849. Det 
betyder, at man ikke kan lave nogle regler 
eller love, der er modstridende med 
grundloven. Desuden har Danmark 
tilsluttet sig både FN's og Den europæiske 
menneskerettighedskonvention. Der står 
bl.a borgerne har ret til at forene sig i 
samfund for at dyrke Gud på den måde, 
der stemmer med deres overbevisning, 
dog intet læres eller foretages, som strider 
mod sædeligheden eller den offentlige 
orden.  

Hvad hedder den grundlæggende lov i 
Danmark?
Hvornår blev den grundlæggende lov 
lavet? 
Hvad har Danmark tilsluttet sig? 
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Der er ingen tvivl om at religion hører 
hjemme 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 
borger i landet: Både flertallet, 
mindretallet og de-religiøse. Lovene i et 
land skal sikre, at samfundet kan betstå 
og være fredeligt at leve i. De skal også 
sikre, at den enkelte borger kan udfolde 
sin frihed og beholde sine rettigheder, 
heruden religionsfrihed. 

Hvor meget bør religion fylde i det 
offentlige rum? 
Hvem skal man tage hensyn til?
Hvad skal lovene sikre?

 

©studii_læring udgivet på BubbleMinds.dk


