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Tænketanken for forfulgte kristne hilser det velkomment, at minister for udviklingssamarbejde Flemming 

Møller Mortensen opfordrer interesserede borgere og organisationer til at tilkendegive deres syn på 

Danmarks udviklingspolitik i de kommende år, jf. udviklingsministerens pressemeddelelse af 12. januar 

2021. Hermed vores bidrag til udformningen af den nye udviklingsstrategi.  

Tænketanken finder generelt de brede pejlemærker for den nye strategi, som udviklingsministeren 

udstikker, rigtige og lovende.  

Tænketanken for forfulgte kristne (TFFK) blev etableret i 2019 på baggrund af det paradoks, at kristne rundt 

om i verden er den religiøse minoritet, der udsættes mest for forfølgelse, men at dette ikke er opfattelsen i 

Danmark. TFFK formidler derfor evidensbaseret viden om forfølgelser af kristne, men altid ud fra det 

grundsynspunkt, at dette sker inden for rammerne af den fælles kamp for tros- og religionsfrihed som en 

universel menneskerettighed for alle.  Også I dette høringssvar lægges derfor til grund, at kristnes 

trosfrihed er uløseligt forbundet med tros- og religionsfrihed for alle.  

Hvad mener borgerne om tros- og religionsfrihed?  

I sommeren 2020 spurgte analyseinstituttet Megafon på vegne af TFFK i telefoninterviews et 

repræsentativt udsnit af befolkningen, hvad man tænker og ved om tros- og religionsfrihed både som 

menneskerettighed og i relation til den konkrete situation i en række lande (jfr. 

https://tffk.dk/nyheder/meningsmaaling.aspx). De fleste anser ytringsfriheden som særlig vigtig blandt de 

borgerlige og politiske rettigheder. Men tros- og religionsfriheden anses som klart næst vigtigst blandt dem, 

der vælger at fremhæve en særlig rettighed. Religionsfriheden opleves som næsten lige så presset som 

ytringsfriheden. Og godt ni ud af ti borgere mener, at tros- og religionsfriheden er en vigtig menneskeret. 

På spørgsmål, om det officielle Danmark gør tilstrækkeligt for at hjælpe forfulgte kristne rundt om i verden, 

peger den underliggende tendens i besvarelserne ifølge Megafon klart mere i retning af, at der burde gøres 

mere, end at der burde gøres mindre.  

Hvorfor er det vigtigt? 

Tros- og religionsfrihed er både principielt og praktisk en vigtig rettighed:  

For det første er tros- og religionsfrihed en veldefineret menneskeret. Den hører tæt sammen med 

ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, to andre centrale individuelle frihedsrettigheder. Mange steder går 

udviklingen desværre i den forkerte retning: Både statslige og sociale aktører begrænser og indskrænker i 

disse år tros- og religionsfrihed, og internationale rapporter (Pew Research Forum) vurderer, at statslige 

sanktioner i 2018 – det sidste år, der er konsoliderede data om - nåede et tiårigt højdepunkt.  

For det andet viser andre forskningsrapporter (Georgetown University), at der er en positiv sammenhæng 

mellem niveauet af tros- og religionsfrihed og økonomisk, social og politisk udvikling. Det tyder på, at det 

har en positiv effekt på civilt og politisk liv, inklusive økonomisk og demokratisk udvikling, at borgere og 
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andre indbyggere i et land har frihed til, inden for rammer, der ikke begrænser andres rettigheder, at 

handle på deres religiøse overbevisninger.  

Religiøse aktører er i mange tilfælde vigtige for at sikre respekt for tros- og religionsfrihed. Uden at religiøse 

aktører bliver overbevist om værdien af tros- og religionsfrihed for alle – troende som ikke-troende – er det 

vanskeligt at realisere rettigheden for den enkelte.   

 

De første gode skridt bør følges på vej…  

Tænketanken for Forfulgte Kristne har derfor også varmt støttet op om beslutningen om at opretholde 

Enheden for Religions- og trosfrihed i Udenrigsministeriet. Der er væsentligt, at der i Udenrigsministeriet 

generelt er den fornødne viden og kompetence til at kunne deltage i det internationale arbejde, både i EU, 

FN og andre steder omkring disse spørgsmål. TFFK opfordrer til, at denne lille enhed styrkes i forbindelse 

med det kommende strategiarbejde. 

Tænketanken finder også, at det konkrete projektarbejde, som Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde (CKU) 

forestår med en bevilling på DKK 5 mio. årligt, har vist sin værdi. Tænketanken opfordrer til, at denne pulje i 

kommende finansår udvides meget væsentligt i lys af de mange gode projektforslag, som nu må afvises på 

grund af bevillingens begrænsede størrelse.    

TFFK hilser det også velkomment, at betydningen af fokus også på tros- og religionsfrihed nu indgår i 

guidelines for det konkrete bistandssamarbejde, jfr. eksempelvis ’’Guidelines for the development of policy 

papers for Denmark’s relations with priority countries” (sept. 2018) og Danida’s ”Aid management 

guidelines”.  

Ambitionen i den kommende strategi 

Generelt bør demokratifremme, herunder støtte til tros- og religionsfrihed, gives større plads i den 

kommende strategi.  

Konkret bør tros- og religionsfrihed fremover indgå også som konkrete undermål med den nødvendige 

finansiering i eksempelvis konfliktforebyggelsesindsatser og stabiliseringsindsatser, hvor religion eller 

udfordringer for ikke-troende er en del af konflikten, og hvor konfliktløsning er en forudsætning for 

langsigtet bæredygtighed. Ligeledes kan der – eksempelvis i primære sundhedsindsatser – være grund til at 

sikre religiøse minoriteters rettigheder. På denne måde vil man også sikre, at der rent faktisk afsættes 

konkrete midler i bistandsprogrammerne til indsatser til gavn for tros- og religionsfrihed.  

Tænketanken for Forfulgte Kristne håber, der bliver mulighed for senere at kommentere på udkastet til den 

kommende strategi. 
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