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Abstrakt 

 
Uppsatsen utgår ifrån att religionsfrihet är en mänsklig rättighet som håller på att 

få allt mer internationell uppmärksamhet på grund av dess roll i ett demokratiskt 

samhälle. Genom att ingående beskriva de faktorer som påverkar religionsfrihet 

och se in på hur religionsfrihet förstås och behandlas ur en statlig synvinkel kan en 

rimlig förståelse skapas av religionsfrihet för Norden. Syftet med uppsatsen är att 

öka kunskapen om religionsfrihet för att en nordisk stat bättre ska kunna ta sig an 

morgondagens utmaningar i form av framförallt ett mera mångkulturellt samhälle. 

Den nordiska kontexten, en sekulär statsmodell samt en godtagbar religionsfri-

hetsmodell för framtiden är alla centrala delar i vilka religionsfrihet behandlas.  

 

Uppsatsen visar bl.a. på att religion bör ha en naturlig plats i den offentliga sfären 

samt behovet av att diskutera och fastslå civilsamhällets och religiösa församling-

ars roll i framtidens Norden beträffande frågor som berör t.ex. religion och migrat-

ion. Religionsfrihet och dess roll i ett samhälle är väl i linje med det nordiska väl-

färdssamhällets kärnvärden. Det visar på en stor potential i att implementera relig-

ionsfrihet även i utrikespolitiken. I ett nordiskt perspektiv erbjuder religionsfrihet 

goda möjligheter till samarbete för att stärka Norden som en attraktiv och ledande 

demokratisk region för framtiden.  
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1. INTRODUKTION 

 

”Vi kan inte välja ramen för vårt öde, men vad vi sätter in i den är vårt eget val”1 

(Dag Hammarskjöld) 

1.1. Inledning 

Roger Williams emigrerade från England till Amerika och grundade 1638 i Rhode 

Island den första baptistkyrkan i Amerika. Han kom också att leda Rhode Island 

med lagar, rättsväsende och ett demokratiskt statsskick. Det blev ett experiment 

för att testa påståendet att religionsfrihet kan existera sida vid sida med civil sä-

kerhet och välstånd. Williams har benämnts som den första grundaren av ett verk-

ligt civilt regeringsstyre på jorden och den första lagstiftaren i världen som fullt ut 

effektivt etablerade en fri, full, absolut samvetsfrihet.2  

Williams ansåg att religionsfrihet var en rättighet som bör erkännas och respekte-

ras bland människor av olika religioner och kulturer. Den moraliska rättvisan och 

det politiska värdet av religionsfrihet fastställs inte enbart genom förnuft utan 

även genom mänsklig erfarenhet. Williams visste av egen erfarenhet att religiös 

tro ofta styr vissa handlingar som kan stå i konflikt med majoritetskulturen i ett 

samhälle. Där sociala normer och religionsutövning drabbas där är en politik för 

religiös frihet som viktigast och svårast att underhålla. Religionsfrihet gäller inte 

enbart att ha en religiös åsikt utan innefattar även religiöst tal/religiösa förfaran-

den. Williams var oroad över hur lätt det var för statliga ledare att omotiverat 

kränka religionsfriheten i namn av allmänt intresse.3  

Roger Williams var huvudsakligen intresserad av att rädda kyrkan från staten inte 

staten från kyrkan. Han var rädd att mäns ambitioner och laster skulle förvränga 

kyrkan och forma tron till ett medel för världslig makt. För honom var frihet den 

enda vägen att nå den sanne Guden.4 Williams ansåg att en nationell kyrka per 

                                                           
1 Kända citat - Dag Hammarskjöld. Citat & Ordspråk.  
2 Gaustad, Edwin S. Liberty of Conscience. Valley Forge, USA: Judson Press, 1999, 90, 123, 193, 
201, 203.  
3 Davis, James Calvin. On Religious Liberty. Cambridge, USA: The Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press, 2008, 31, 42. Se även: Kackur, Kim. Bör religion ha en särställning och särbehandling 
inom yttrandefriheten? Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer. Uppsala Universitet. 
2014-03-18: 2-3.  
4 Meacham, Jon. American Gospel. New York, USA: Random House Trade Paperbacks, 2007, 54. 
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definition var en politisk kyrka. Han törstade efter rättfärdighet inte efter politiskt 

beskydd och makt.5  

Williams ifrågasatte engelsmännens rätt att inta mark som hörde till ursprungsbe-

folkningen och såg koloniseringen som synd och tillskansning på andras ägodelar. 

Han ansåg att mäns krig var just det dvs. mäns krig och inte Guds krig. Det fanns 

inga heliga eller av Gud välsignade krig och inte utövade heller armén sitt svärd 

på uppdrag av Kristus. Beträffande den religiösa mångfalden tyckte han att för-

samlingarna var skyldiga varandra åtminstone ömsesidig respekt om inte kristen 

kärlek.6 Williams röst var viktig eftersom han brydde sig samtidigt om det goda i 

kyrkan och ett blomstrande civilt samhälle. Han var inte beredd att köpa det ena 

på bekostnad av det andra. Williams ansåg att religionsfrihet skapar både god teo-

logi och god offentlig politik.7 

Enligt Williams var en gemensam moral inte religiös likformighet hemligheten till 

ett stabilt och blomstrande mänskligt samhälle. Han angav teologiska skäl eller en 

inre argumentering om man så önskar för att stödja andras rätt att inneha och ut-

öva sin tro även om man inte håller med dem. Genom att ta som exempel sina 

vänner i ursprungsbefolkningen argumenterade Williams för att socialt samarbete 

och hövlighet inte är specifikt för anhängare till den kristna tron. Williams höll 

med om att ett fredligt och produktivt samvälde krävde en odling av offentlig 

dygd men han förnekade att det skulle krävas en enhetlig prenumeration på prote-

stantisk kristendom för att säkerställa denna dygd.8 Williams ansåg att religion har 

rätt att övertyga dock aldrig makt att tvinga. Regeringen åter har rätt att tvinga 

men den regering är bäst som erbjuder samvetsfrihet till bredaste tänkbara skara.9 

Hur skulle Roger Williams idag se på våra moderna samhällen? Förvånad, impo-

nerad, bedrövad, glad, ledsen? Vad skulle han tycka om dagens demokratier och 

s.k. intellektuella/upplysta människor? Hur skulle han uppfatta länders/företags 

relationer (diskussioner) med ursprungsbefolkningar och kommentera migrations-

diskussionerna? Det här är frågor vi aldrig får något svar på.   

                                                           
5 Gaustad. Liberty of Conscience, 31.  
6 Ibid, 32, 36, 128  
7 Davis. On Religious Liberty, 45. Se även: Kackur. Bör religion ha en särställning och särbehand-
ling inom yttrandefriheten?, 2-3.  
8 Ibid, 11, 22, 44  
9 Gaustad. Liberty of Conscience, 219.  
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Det vi kan förmoda är dock att Roger Williams skulle ha uppskattat Marilynne 

Robinsons roman Gilead och i synnerhet farfadern i berättelsen som var känd för 

att: ”Han behöll aldrig något som var värt att ge bort.” Farfadern var värre än en 

tjuv t.o.m. värre än en husbrand men han betraktades som ett helgon. Han saknade 

tålamod för något annat än de enklaste tolkningar av de tydligaste buden och då i 

synnerhet: ”Till den som frågar, ge”.10   

1.2. Syfte och Avgränsning 

Uppsatsen behandlar religionsfrihet i Norden. Avsikten är att se in på hur relig-

ionsfrihet förstås och behandlas ur en statlig synvinkel vilket innebär en mera om-

fattande framförhållning till ämnet. Det skiljer sig från att behandla religionsfrihet 

ur t.ex. enbart en strikt juridisk eller enskild individs synvinkel. En stat är tvungen 

att ha en mer genomgripande syn på religionsfrihet och bl.a. speciellt ta i beak-

tande hur olika religioner och människor bäst samverkar i ett samhälle och vilka 

de praktiska konsekvenserna blir av juridiska beslut. Det primära i studien är att ta 

i beaktande faktorer som påverkar den nuvarande religionsfrihetsituationen samt 

hur religionsfriheten bör förstås för framtiden. Lärdomar tas från internationella 

teorier och diskussioner om religion, religionsfrihet och en stats förhållande till 

religion.  

Den överordnade frågeställningen är: 

 Hur bör en nordisk stat förhålla sig till religionsfrihet nu och i framtiden?  

För att kunna svara på den överordnade frågeställningen behöver jag även se in på 

följande problemområden: 

 Hur kan en rimlig förståelse av religion och religionsfrihet se ut för uppsatsens 

syfte?  

 Hur kan den sekulära statens förhållande till religionsfrihet förstås?  

 På vilket sätt påverkar migration till Norden hur huvudfrågan bör besvaras?  

Huvudfokus är att beskriva Norden i en nordisk kontext. Norden är intressant som 

område av flera olika orsaker: De nordiska länderna har en delad historia med en 

                                                           
10 Robinson, Marilynne. Gilead. London, UK: Virago Press, 2004, 31.  
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statskyrka samt likartade intressen, värderingar, samhällsstrukturer och framtida 

utmaningar. Det förekommer också redan nu mycket samarbete mellan nordiska 

länder inom olika områden för att bl.a. främja regionen internationellt. Religions-

frihet kan vara ett potentiellt fokusområde för framtida samarbete i Norden.  

Ett antal jämförelser görs mellan de nordiska länderna för att förtydliga eventuella 

skillnader. Avsikten är inte att ge en detaljerad omfattande bild av varje land utan 

att presentera en tillräckligt detaljerad bakgrund för att man fullt ut skall kunna 

förstå uppsatsens mer generella sammanfattning. Landsexempel kommer huvud-

sakligen att tas från Sverige och Finland eftersom Sverige bl.a. kan anses vara ett 

nordiskt land med stor erfarenhet av immigration medan Finland är ett land med 

lite erfarenhet av immigration. Länderna har även andra intressanta kontraster.  

Uppsatsen fokuserar på ett område, religionsfrihet, vilket bör anses vara ett rela-

tivt nytt forskningsområde. Roger Finke betonar att det innan år 2000 inte fanns 

någon systematisk datainsamling i världen av religionsfrihet och få studier som 

ens försökte förstå ursprunget eller konsekvenserna av religionsfrihet. Dessutom 

gavs det lite uppmärksamhet till religion och än mindre till religionsfrihet inom 

det starkt studerade ämnet av internationella sociala konflikter. Efter år 2000 har 

vi dock fått bevittna en uppsjö av datainsamlingar beträffande religiösa restrikt-

ioner och nya forskningsresultat har börjat växa fram.11  

1.3. Central terminologi 

Två centrala ord som behandlas i uppsatsen är sekulär stat och sekularism. Deras 

innebörd är inte alltid fastslagen i offentligheten vilket kan leda till en viss pro-

blematik när de används, tolkas och diskuteras. Sekulär stat beskrivs ofta som att 

staten är icke-religiös och neutral i sitt förhållande till religioner och sekularism 

som att man vill begränsa religionens roll i samhället. Sekulär stat och sekularism 

kan dock ofta tolkas olika av olika personer och stater varvid det centrala i uppsat-

sen inte blir att ge ett exakt definierat svar på dessa två termer utan mer se in på 

hur de tolkas och används av stater samt huruvida det kan finnas någon specifik 

tolkning som kan anses speciellt lämplig för en demokratisk stat på 2000-talet. 

                                                           
11 Finke, Roger. Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview. Sociology of 
Religion, 74 no 3 Aut 2013, 297.   
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Det finns dock skäl att speciellt betona att sekularism aldrig är neutral utan alltid 

har en uppfattning om den rätta platsen för religion.12  

Demokrati och mänsklig värdighet är två centrala ord när det gäller att redogöra 

för grunderna och innebörden av religionsfrihet. Religionsfrihet bidrar starkt till 

vad demokrati är i ett samhälle och dess försvar bör därför ses som ett försvar för 

demokratin. Mänsklig värdighet åter kan ses som religionsfrihetens innersta inne-

börd för en individ dvs. respekt för vad det betyder att vara en människa vilket är 

viktigt att hålla i minne i politisk-ekonomiska diskussioner och paragrafdiskuss-

ioner kring nationella lagar och internationella konventioner.  

1.4. Problemformulering 

Det problem jag är intresserad av är om vi i Norden förstår oss på religionsfrihet 

och dess betydelse nu och framöver för en stat och dess medborgare. Religionsfri-

het skall inte enbart ses i ett juridiskt perspektiv utan även hur det i praktiken upp-

fattas bland allmänheten och vilken roll det har i samhället i stort.  

Det primära problemområdet täcker därför mer än lagböckerna. En stat är mer än 

sina lagar. Eftersom en stats intresse bör anses vara att ha så välmående medbor-

gare som möjligt är också en stats syn på religionens betydelse för dess invånare 

intressant. Vilket värde och vilken roll ger nordiska stater religionsfrihet i sina 

samhällen? Om Norden förväntas bli allt mer mångkulturellt/mångreligiöst fram-

över bör det även tas i beaktande i nordiska staters verksamhet. Man kan anse att 

vi kommer att få människor till Norden som i sitt dagliga liv i mångt och mycket 

styrs av religionen t.ex. beträffande hur de klär sig och vad de äter medan en stor 

del av nuvarande befolkning i Norden kanske mer styrs av lagar och regler i sitt 

dagliga liv. Hur skall en stat göra när olika normsystem i allt större utsträckning 

möts och kulturkrockar kan uppstå?  

Beträffande religionsfrihet som problemområde bör det dock betonas att det finns 

många religionsfrihetsområden som kräver mer forskning för att vi skall få den 

kunskap som behövs i våra samhällen. Enligt Roger Finke kunde man forska mer i 

världen beträffande bl.a. när mänskliga rättigheter står i konflikt med varandra 

t.ex. religionsfrihet mot kvinnors- och homosexuellas rättigheter. Hur och varför 

                                                           
12 Trigg, Roger. Equality, Freedom, & Religion. Oxford, UK: Oxford University Press, 2012, 5.  
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varierar det värde som ges till olika friheter mellan olika länder och över tiden? Vi 

behöver också mer kunskap om hur religionsfrihet kopplas till sociala institution-

er och kulturell förändring. Vad är t.ex. konsekvenserna av att graden av religiös 

inblandning i politiska diskussioner och aktiviteter varierar stort från en stat till en 

annan?13 

1.5. Metod, Material och Tidigare Forskning 

Mänskliga rättigheter betraktas ibland av jurister som en kompetens med referens 

till detaljer i nationella/internationella lagar och avtal. Människorättskulturen kan 

dock ha olika innebörd för olika människor och innefatta såväl krav på att bli be-

handlad med respekt för inneboende värdighet och människovärde som krav på att 

domstolar, polis och immigrationsmyndigheter värnar om allmänhetens säker-

het.14 Uppsatsens teoretiska ramverk är religionsfrihetsbegreppet och en övergri-

pande studie av detta ramverk behöver då innehålla juridiska, politiska, filosofiska 

och teologiska aspekter:  

Juridiska; staten bör förhålla sig till internationell/nationell lagstiftning.   

Politiska; staten har politisk makt att stöda eller begränsa religionsfriheten.   

Filosofiska; staten bör skapa ett civiliserat samhälle med mänsklig frihet.  

Teologiska; staten bör förhålla sig till olika livsåskådningar.  

Studien har en normativ ansats för att försöka tolka och förstå vad en rimlig upp-

fattning och utformning av religionsfrihet skulle kunna vara för en nordisk stat. 

En rimlig uppfattning av religionsfrihet i Norden bör ta hänsyn/ställning till: 

 Begreppsuppfattningar av religion/religionsfrihet och sekulär stat/sekularism.   

 De nordiska ländernas faktiska situation.  

 Utrikespolitikens roll för de nordiska länderna.   

 En förväntad ökad migration och religionspluralism i/till nordiska länder.   

                                                           
13 Finke. Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview, 309.  
14 Clapham, Andrew. Kort om Mänskliga Rättigheter, Lettland: Fri Tanke Förlag, 2011, 15-16.  
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Jag har valt att i uppsatsen utgå från ett antal olika böcker och forskningsrapporter 

inom i synnerhet filosofi, religionshistoria och religionssociologi och fokuserat på 

såväl liberala som konservativa antaganden. Huvudfokus har varit på personer 

som kan anses vara initierade och erkända inom sina områden. Tidningsartiklar 

har varit viktiga för att beskriva/komplettera uppsatsen med en så dagsaktuell bild 

som möjligt av religionsfrihetssituationen i Norden och världen. Avsikten har 

varit att i enlighet med Carl-Henric Grenholms beskrivningar om idéanalys göra 

en omfattande innehållslig idéanalys och skapa en logisk struktur av ämnet relig-

ionsfrihet för en nordisk stat. Det innebär att jag går igenom litteratur och redogör 

och resonerar för såväl godtagbara tolkningar av begreppen religion, religionsfri-

het, sekulär stat och nordisk kontext som en rimlig framtida sekulär statsmodell. 

Ämnet religionsfrihet ur ett statsperspektiv är komplext och därför är det viktigt 

att se in på innebörden av de olika ståndpunkter som författarna till texterna fram-

för.15  

Tidigare forskning är utgångspunkt i flera avsnitt. I synnerhet beträffande relig-

ionshistoria, internationell migration och religionens roll i samhällen/nordiska 

stater: 

 Karen Armstrong och Diana Butler Bass ger en ingående historisk bild av hur 

religion kan förstås idag för en nordisk stat. Genom att kritiskt granska hur vi 

förhållit/förhåller oss till religion får vi en bättre uppfattning om vad religion 

och ett religiöst liv i praktiken innebär för en individ och ett samhälle.  

 Phillip Connor beskriver internationella erfarenheter av internationell migrat-

ion och religion som är av vikt även för Norden. Han visar på religionens pot-

ential och hur religion kan bidra till såväl en individs som en stats välmående. 

Eftersom det här är ett relativt outforskat område internationellt sett kan in-

formationen vara av värde för Norden.  

 Roger Finke betonar framförallt statens roll för att begränsa eller stöda relig-

ionsfrihet. Därmed visar han på hur den politiska makten i praktiken bidrar till 

utformningen av religionsfrihet i ett samhälle.  

                                                           
15 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. Upplaga 1:5. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 213-
215.  
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 Charles Taylor presenterar en framtida sekulär statsmodell som kan anses vara 

speciellt gångbar för nordiska stater p.g.a. dess fokus på mångfald och upp-

delning i frihet, jämlikhet, broderskap och hövlighet. Det här bör anses vara i 

linje med det nordiska välfärdssamhället av idag/framöver.  

 Susan Sundback ser in på den nordiska paradoxen som berör religiositet och 

religionsutövning i Norden. Hon skildrar sociologiska likheter/olikheter i hur 

människor i Norden förhåller sig till religion utifrån data i European Values 

Study kartläggningen 1999-2000. Den senaste World Values Survey kartlägg-

ningen kan även ge värdefull information om Norden beträffande religion och 

människor i ett internationellt perspektiv. Den här informationen kan sedan 

tillsammans slutligen relateras till specifik jämförelsebar religionsfrihetsin-

formation från Norden.  

Beträffande religionsfrihet tas lärdomar speciellt från USA p.g.a. landets långa 

erfarenhet av religionsfrihet och religionspluralism. USA bör anses vara en le-

dande stat inom såväl forskning som praktisk tillämpning av religionsfrihet: 

 Witherspoon Institute gav 2012 ut en bok om religionsfrihet: Religious Free-

dom: Why Now? Defending an Embattled Human Right. Witherspoon Institute 

hade en arbetsgrupp The Witherspoon Institute’s Task Force on International 

Religious Freedom som i tre år studerade religionsfrihetsutmaningar och dis-

kuterade de mest effektiva politiska åtgärder som kan vidtas av USA:s rege-

ring och andra regeringar runt om i världen. Boken baseras delvis på ett möte i 

Princeton, New Jersey 2011 med mer än 30 experter på religionsfrihet från 

områden som psykologi, sociologi, juridik, filosofi, teologi, statsvetenskap 

och internationella relationer.16  

 Det amerikanska utrikesdepartementet ger varje år ut en religionsfrihetsrap-

port till den amerikanska kongressen International Religious Freedom Report 

som beskriver religionsfrihetens roll i länder runt om i världen. Den här rap-

porten är till grund för nordiska landsjämförelser eftersom den ser in på relig-

ionsfriheten i länderna på ett jämförelsebart sätt.  

                                                           
16 Shah, Timothy Samuel (red.). och Franck, Matthew J. och Farr, Thomas F. Religious Freedom: 
Why Now? Defending an Embattled Human Right. New Jersey, USA: The Witherspoon Institute, 
2012, v.   
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 Uppsatsen redogör även speciellt för Thomas Farrs syn på religionsfrihet i 

utrikespolitiken. Farr betonar framförallt religionsfrihetens roll för demokratin 

i ett land vilket breddar bilden och förståelsen av religionsfrihet i ett samhälle. 

I egenskap av att vara en auktoritet inom ämnet religionsfrihet och även av att 

ha verkat som chef för den första internationella religionsfrihetsavdelningen i 

det amerikanska utrikesdepartementet 1999-2003 bidrar Farr med värdefulla 

synpunkter om såväl teoretisk som praktisk implementering av religionsfrihet 

i utrikespolitiken.17   

En godtagbar religionsfrihetsmodell för framtiden i en nordisk kontext bör enligt 

mig på basen av vad jag diskuterar och redogör för i uppsatsen uppfylla fem hu-

vudsakliga kriterier. I sammanfattningen kommer jag att beskriva dem mer ingå-

ende och belysa vad en nordisk stat specifikt bör beakta beträffande dessa krite-

rier: 

 Den måste ta hänsyn till hur mänskliga rättigheter uppfattas i samhället.   

 Den måste ta hänsyn till religionens roll för en enskild individ.    

 Den måste ta hänsyn till vad som utgör den gemensamma samhällsmoralen 

och en civiliserad offentlig sfär samt hur man bäst upprätthåller dessa.  

 Den måste ta hänsyn till vad religionens och religiösa församlingars roll i ett 

samhälle kan vara t.ex. beträffande framtida migration/integration.   

 Den måste ta hänsyn till länders internationella verksamhet t.ex. utrikespolitik.  

Ovan kriterier kommer även att diskuteras och utvecklas under uppsatsens gång.  

Att uppsatsen inleds och även i övrigt innehåller historiska syner på religion och 

religionsfrihet är för att läsaren skall kunna reflektera över bakgrunden till dagens 

religionsfrihet i våra stater. Våra samhällen har utvecklats som en följd av forsk-

ning och tekniska innovationer vilket i många avseenden förenklat och förbättrat 

våra liv. Det kan dock vara värt att även betrakta huruvida våra egna inre liv och 

vårt förhållande till andra människor också utvecklats på samma vis.  

 

                                                           
17 Farr, Thomas. Religious Freedom Project Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs. 
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2. RELIGIONSFRIHET 

 

2.1.  Religion 

Vad är religion? Det är en fråga som varit föremål för diskussioner och debatt 

genom tiderna och som bör anses vara central för att fullt ut förstå religionsfrihet.   

William James, tidigare professor i filosofi vid Harvard University, gav oss i sina 

föreläsningar i Edinburgh 1901-1902 en inblick i hur man bör förhålla sig till re-

ligion och vad religion till sitt väsen kan anses vara: 

”Vi må nu icke genast förfalla till en ensidig uppfattning av vårt ämne utan hellre från början öp-

pet medgiva, att vi hos religionen icke skola finna ett enkelt väsende utan många drag, som kunna 

alternativt vara lika viktiga. Om vi till exempel skulle fråga efter det väsentliga i begreppet rege-

ring, skulle kanske den ena säga oss, att det är makten, en annan, att det är underkastelsen, en 

annan, att det är polisväsendet, en annan, att det är hären, en annan, att det är riksförsamlingen, en 

annan, att det är lagarnas system. Härvid är det alltid sant, att ingen konkret regering kan finnas 

utan alla dessa saker, av vilka en är viktigare vid ett tillfälle, andra vid ett annat. Den som bäst 

känner till regeringar, är den, som minst gör sig besvär att utfinna en definition av deras väsen. 

Förtrogen som han är med alla deras enskildheter, skulle han helt naturligt anse ett abstrakt be-

grepp, vari de vore förenade, såsom mera missvisande än upplysande. Och varför skulle icke relig-

ionen vara ett lika sammansatt begrepp”.18  

Karen Armstrong betonar att de senaste femtio åren har den akademiska världen 

ansett att det inte finns något universellt sätt att definiera religion på. I väst ses 

religion som ett sammanhängande system av obligatoriska övertygelser, institut-

ioner och ritualer, centrerat på en övernaturlig Gud och vars praxis huvudsakligen 

är privat och hermetiskt tillsluten från världsliga aktiviteter. Om vi ser på främ-

mande ord från andra språk som översatts till religion så hänvisar dock de nästan 

alltid till något större, vagare och mer omfattande t.ex. arabiska din som innebär 

en hel livsstil och sanskritens dharma som är ett oöversättligt helhetskoncept som 

omfattar lag, rättvisa, moral och socialt liv. Det finns inget grekiskt eller latinskt 

ord som motsvarar religion eller religiös och inte heller den hebreiska bibeln har 

något abstrakt begrepp för religion. Ursprunget till det latinska religio är oklart 

och den enda trostraditionen som ser religion som något kodifierat och privat är 

                                                           
18 James, William. Den religiösa erfarenheten. Stockholm, Sverige: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 
1923, 36-37.  
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protestantisk kristendom som även likt termen religion är en produkt av den tidigt 

moderna perioden.19  

Stephen S. Bush poängterar att kategorin religion idag utsätts för kritik på två hu-

vudsakliga grunder. Dels att begreppet kommer från den kristna traditionen och 

därmed påvisar en påtaglig preferens mot kristendomen och dels att kategorin är 

för vag och att det är svårt att ge en exakt begreppsdefinition och reglera gränsfall 

t.ex. bevisa om en helgedom till Elvis är religion eller ej. Bush erkänner att det 

finns problem med att definiera religion men anser inte att religion på något 

märkbart sätt skiljer sig från andra analytiska kategorier så som t.ex. historia, eko-

nomi, politik och konst. Var och en av dessa föregriper exakta definitioner men 

ingen görs obrukbar. Det finns enligt Bush flera sätt att klassificera naturen och 

samhället och det finns inte bara ett rätt sätt att skilja det religiösa från det som 

inte är religiöst. De sätt som vi klassificerar saker på är kontextspecifika och på-

verkas av våra intressen och mål.20 Ett exempel på detta i en nordisk kontext är 

den svenska rikspolitikern som inledde sitt anförande med att säga att ’såhär tol-

kar jag socialliberalism’ dvs. han sade inte att det var socialliberalism utan det var 

hans tolkning av den vilket visar på såväl svårigheten av att ge en exakt definition 

av vad som är socialliberalism och behovet av att själv vara tydlig med vad man 

säger. Vi kan regelbundet läsa i tidningar om hur man inom politiken hänvisar till 

olika ismer utan att man som läsare nödvändigtvis har en exakt förståelse av vad 

man läser. Ifall t.ex. två politiker diskuterar om socialistisk feminism kontra libe-

ral feminism hur enkelt är det då som åhörare att exakt veta vad som debatteras? 

Det kräver att alla inblandade skall ha exakt samma syn på vad som är socialism, 

liberalism och feminism.   

Om politiker/samhällsdebattörer kräver att vi behöver mer ideologiska politiska 

diskussioner samtidigt som religiösa aspekter i minsta detalj skall specificeras och 

blåsas upp i samhällsdebatten bör vi fråga oss vad som är bakgrunden till detta? 

En orsak kan vara att man vill problematisera religionen för att kunna hänvisa det 

till marginalen och ställa religiösa aktörer till svars samtidigt som politiker själva 

kan fortsätta med diffusa ideologiska diskussioner och därigenom undvika ansvar. 

Det är enkelt att i efterhand frånta sig ansvar om ingen vet exakt vad man tidigare 

                                                           
19 Armstrong, Karen. Fields of Blood. Toronto, Canada: Alfred A. Knopf, 2014, 4-5.  
20 Bush, Stephen S. Visions of Religion. New York USA: Oxford University Press, 2014, 17.  
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sagt. Det som vi i samhället framförallt behöver och vilket en stat bör fokusera på 

är konkreta diskussioner om större viktiga helheter. Det bör inte bli så att vi hu-

vudsakligen diskuterar mindre oväsentliga saker och gör dem till stora samhälls-

problem. Förutom ansvarsfulla politiker behöver vi också en nationell media och 

kritiska journalister som säkerställer att rätt saker diskuteras och även debatteras 

på rätt sätt.  

Diana Butler Bass ger en värdefull syn på religion ur en kristen synvinkel genom 

att hänvisa till Wilfred Cantwell Smith som visade på hur det moderna begreppet 

religion är en relativt ny uppfinning i den europeiska historien. Religion har 

kommit att uppfattas som något man tror eller inte tror på, vars propositioner är 

sanna eller ej, inom området för vad man begriper samt upp för inspektion för det 

spekulativa sinnet. Den här moderna definitionen på religion är dock inte i enlig-

het med den ursprungliga betydelsen för ordet religio som var något inom männi-

skornas hjärtan. Butler Bass hävdar att vår västerländska moderna syn på religion 

nu håller på att ta slut. Människor börjar i allt större utsträckning söka sig mot den 

ursprungliga betydelsen av religio som handlar om att omfamna ritualer och teo-

logier med erfarenhet och under och ge liv åt hjärtat, öppna själen till andra samt 

till skapelsen. Miljoner med människor längtar idag efter att återansluta och upp-

leva Gud med ett öppet hjärta.21 Butler Bass poängterar att många av dagens filo-

sofer, forskare och teologer har upplevt en förflyttning i den västerländska kul-

turen iväg från övertygelser mot erfarenhet och från rationalitet mot praktik. Kris-

tendomen rör sig från att vara en religion om Gud till att bli en upplevelse av 

Gud.22 Butler Bass får oss att ifrågasätta den generella, moderna synen på religion 

vilket kan vara av speciell vikt för sekulära samhällen där religion ofta riktas mot 

det privata och där religionsfrihetsdiskussioner kan ha en benägenhet att se relig-

ion som något likartat med t.ex. triviala saker man kan tro på i livet.  

Diana Butler Bass hänvisar även till Wilfred Cantwell Smith för att visa på hur det 

engelska ordet believe (tro) historiskt sett genomgått en transformering som haft 

en oerhörd negativ inverkan på det västerländska religiösa livet. To believe (att 

tro) som präglat mycket av det västerländska teologiska tänkandet betyder opinor, 

                                                           
21 Butler Bass, Diana. Christianity After Religion. New York, USA: HarperCollins Publishers, 2013, 
97-99.  
22 Ibid, 109-110  
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opinari dvs. åsikt på latin. Det var inte något typiskt religiöst ord. Man använde 

istället credo på latin för att beskriva engelskans believing eller faith (att tro). Då 

betydde termen istället ’jag ställer in mitt hjärta på’ eller ’jag ger min lojalitet 

till’. I den tidiga engelskan var därmed inte belief (tro) en intellektuell åsikt utan 

det var istället to belove dvs. något eller någon som man tillförde/berörde en hand-

ling, tillit eller lojalitet. Tro var inte något läroprov och du kunde inte hålla, ha 

anspråk på eller inneha en tro på Gud utan istället kunde du vårda, älska, ha för-

tröstan i och ägna dig åt Gud. Bibelöversättning från grekiska till engelska har 

även bidragit till missförstånd eftersom det finns ett grekiskt verb på hur man tror 

på Gud: to faith (att tro) vilket på engelskan blev ett substantiv, faith. När männi-

skor idag använder ordet believe dvs. att tro så är det ofta för sakligt felaktiga 

åsikter, bortkopplade från någon aspekt av mellanmänsklig tillit eller kärlek. Att 

tro på kristendomen blir som att tro på utomjordingar eller att president Obama 

var född i Kenya. Ordet tro anger tvivel och innebär osanning. Enligt Wilfred 

Cantwell Smith var kristendomen aldrig avsedd att vara ett system eller en struk-

turell tro i en modern mening. Den uppstod istället som en läggning för hjärtat. Du 

kan inte ha en tro skild från tillit, lojalitet och kärlek.23 

Enligt ovan resonemang vore det därmed idag mer korrekt att inte på svenska säga 

att vi tror på Gud utan istället att vi har förtröstan på eller tillit till Gud. Då inser 

man även att debatter mellan religiösa och ateister om religion inte handlar om 

bevisning på ett vetenskapligt sätt. Vetenskapen kan anses gå primärt genom hu-

vudet medan religionen går primärt genom hjärtat. Det här kan vara av betydelse 

när man t.ex. bedömer enskilda religionsfrihetsfall och gör jämförelser med icke-

religiösa aktiviteter. Det kan bli enklare att fastslå att religion kan anses ha en sä-

regen omfattande djup betydelse i en människas liv och därefter är det upp till 

rättsväsendet att ta det i beaktande i enskilda juridiska rättsfall.   

Det är också viktigt att förstå vad kyrkans/församlingens betydelse är för den reli-

giöse. Enligt Butler Bass är kyrkan ingen institution, organisation eller byggnad 

utan en gemenskap av relationer där människor är med Gud och varandra bundna 

av kärlek. Med hänvisning till teologen Emil Brunner kan människan inte vara 

människa för sig själv utan hon kan endast vara människa i en gemenskap. Butler 

                                                           
23 Ibid, 117-119  
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Bass menar att en sådan här gemenskap leder oss till en intim relation med Gud, 

våra grannar och vårt eget djupaste jag. Kyrkan blir en gemenskap och en upp-

sättning relationer som utgör ett sätt att vara.24 Enligt Roger Trigg är religiösa 

institutioner också viktiga. De speglar inte enbart sina medlemmars övertygelser 

utan hjälper till att forma dem. Ifall det inte finns någon institutionell miljö kan 

ingen religiös troende hoppas på att överföra trosföreställningar till kommande 

generationer. I det rådande filosofiska och juridiska klimatet bortser man enligt 

honom ofta från religiösa institutioner.25 

Religion bör således uppfattas som något inte enbart för individen utan något som 

utövas tillsammans med andra och för andra. I det avseendet kan den anses skilja 

sig från det individuellt självcentrerade tänkande som vi ofta kan skönja i våra 

moderna samhällen och där vi uppmanas att själva finna lyckan eller lösa våra 

livsproblem t.ex. yrkes- och hälsorelaterade sådana. Religiösa institutioner har en 

stark central plats i den religiöses liv framförallt i dess form av gemenskap.  

The Witherspoon Institute Task Force on International Religious Freedom sum-

merar upp religionens i synnerhet transcendenta innebörd genom att betona att 

religion innehar flera avgörande särdrag. Religion berör en yttersta verklighet som 

normalt inte observeras med de fem mänskliga sinnena. Den betraktar också 

denna verklighet som oerhört viktig för våra liv. Religion håller även att männi-

skan på något vis kan förstå och relatera till den transcendenta verklighetsord-

ningen och att avstånd mellan människor och den transcendenta ordningen i uni-

versum inte är någon oöverstiglig klyfta. Dessutom är religion något människor 

gör gemensamt dvs. en uppsättning av tro och praxis i en gemenskap – inte av 

isolerade individer. Eftersom inga människor kan vara likgiltiga inför om det finns 

en transcendent ordning och mening av verkligheten och huruvida harmoni kan 

uppstå genom en sådan ordning har alla även ett intresse för religion. Om alla har 

ett intresse för religion då har alla även ett intresse för religionsfrihet.26  

Roger Finke definierar religion som ett system av trosövertygelser, symboler och 

förfaranden som berör det övernaturligas natur/funktionssätt och yttersta mening. 

Det här hjälper enligt honom till att skilja religion från sekulära ideologier, veten-

                                                           
24 Ibid, 195-196  
25 Trigg. Equality, Freedom & Religion, 44.  
26 Shah, Franck, Farr. Religious Freedom: Why Now? Defending an Embattled Human Right, 12-13.   
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skap och andra kulturformer som erbjuder många till synes likartade funktioner av 

tillhörighet och tro. Finke definierar religiösa grupper som kollektiv som främjar 

religiösa övertygelser, symboler och förfaranden och religionsfrihet som hänvis-

ning till det oinskränkta utövandet, yrkesverksamheten och valet av religion.27 

Religion särskiljer sig därmed från andra sekulära ideologier/kulturformer vilka 

vid en första anblick kan uppfattas likartade som religion. Religion har en omfat-

tande transcendent innebörd där den religiösa församlingen har en speciellt viktig 

innebörd. Människan upplever religion tillsammans med andra i en gemenskap.  

2.2. Juridiska aspekter 

Religionsfrihet skyddas internationellt genom såväl FN-resolutioner som internat-

ionella konventioner dvs. mellanstatliga avtal som ratificerats. FN-resolutionerna 

är närmast att betraktas som rekommendationer till medlemsländerna. De kan 

dock även ibland som FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (1948) 

anses vara en global (universell) sedvanerätt. Det ökar kravet på att stater även 

anpassar sitt handlande efter resolutionens i och för sig icke-bindande artiklar. Det 

uppstår ett visst handlande (statspraxis) förenat med en övertygelse om att det är 

juridiskt nödvändigt för en medlem av statssamfundet att handla på just det sättet 

(opinio juris). Nationellt fastställs och skyddas religionsfriheten genom länders 

grundlagar och kan då som i Sverige även benämnas som medborgerliga fri- och 

rättigheter.28  

Följande fördrag/stadgor är i en europeisk synvinkel centrala för skyddandet av 

religionsfrihet: 1) FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (1948), 2) 

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (IKMPR) 

(1966), 3) Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter-

na och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) (1950).29   

 

 

                                                           
27 Finke. Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview, 299. 
28 Fisher, David I. Mänskliga Rättigheter En introduktion. Stockholm, Norstedts Juridik Ab, 2012, 
13-14, 17-21.   
29 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950). Internat-
ional Covenant on Civil and Political Rights (1966). Universal Declaration of Human Rights (1948).  
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Exempel på artikelparagraftext som berör religionsfrihet:  

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (1948), Art. 18: ”Envar har rätt till tanke-

frihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och 

att ensam eller gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom 

undervisning, andaktsutövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor”.  

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (1966), Art. 18 §2, §4: 

”Ingen må utsättas för tvång, som kan inskränka hans frihet att bekänna sig till eller antaga en 

religion eller tro efter eget val”, ”Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, 

i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska 

uppfostran, som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse”.  

Art. 27: ”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall de som tillhör 

sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt 

eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt språk”.  

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna (Europakonventionen) (1950), Art. 9§1-2: ”Envar skall äga rätt till tankefri-

het, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och 

frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro 

genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor”, ”En 

vars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro 

angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna 

säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra 

personers fri- och rättigheter”. 

Art. 14: ”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter, som angivas i denna konvention, skall tryggas 

utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller 

annan åskådning, nationell eller social härkomst, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, 

börd eller ställning i övrigt”.  

Religionsfrihet i Europa kan beskrivas som en värdefull, grundläggande och 

okränkbar mänsklig rättighet som består av tankefrihet, samvetsfrihet och relig-

ionsfrihet. Likvärdiga förutsättningar skapas för alla trossamfund där alla har en 

tro som är frivillig och inte påtvingad. Alla har sina egna rättigheter och sina egna 

möjligheter.30 Att religion är en av de förbjudna diskrimineringsgrunderna gör att 

religiös övertygelse bör respekteras lika mycket som bl.a. ras, kön och sexuell 

läggning. Språket om lika rättigheter visar också på att rättigheter inte är en gåva 

                                                           
30 Guinness, Os. The Global Public Square. Downers Grove, Illinois, USA: Inter-Varsity Press, 2013, 
93.  
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av majoriteten med lagundantag i deras gåva. Rättigheter skall erkännas och i fall 

av sammandrabbningar mellan dem bör man finna en rimlig balans mellan dem. 

Det är endast på det här sättet som minoriteter, religiösa minoriteter, får skydd i 

ett sekulärt samhälle.31  

Enligt Roger Finke visar dock internationella studier på att även om religiösa re-

striktioner är motiverade för att stävja våld och upprätthålla allmän ordning så 

visar forskning på det motsatta dvs. att sociala konflikter ofta är en följd av ökade 

religiösa restriktioner. När en grupp har en fördel eller privilegier utöver en annan 

grupp ökar möjligheterna för sociala konflikter. Om en religiös grupps samverkan 

med andra medlemmar i samhället begränsas ökar också sannolikheten för reli-

giöst motiverade fördomar, diskriminering och våld.32 Det här betyder att även om 

man juridiskt sett kan anse det motiverat att begränsa religionsfrihet t.ex. för att 

upprätthålla allmän ordning i samhället kan resultatet bli det motsatta. Juridiska 

beslut i en stat bör därför följas upp beträffande hur de tar sig uttryck i praktiken. 

Det är nödvändigt för att en stat skall kunna ta korrekta beslut för framtiden. En 

intressant aspekt i sammanhanget är ifall en stark samhällspolarisering beträffande 

någon religiös grupp utan direkta juridiska religiösa restriktioner kan ha samma 

effekt och förorsaka ökade sociala konflikter i samhället? Man kan förmoda att så 

även kan vara fallet eftersom de religiösa personerna ifråga förmodligen i prakti-

ken uppfattar situationen på ett likartat sätt oavsett om segregationen har juridiskt 

stöd eller ej.  

Man bör dock ha förståelse för att olika diskrimineringsgrunder i ett samhälle 

ibland kan stå i konflikt med varandra och vara svårbedömda. Man kan dock fråga 

sig ifall religion i sekulära samhällen respekteras lika mycket som övriga diskri-

mineringsgrunder eller om det varit så att religiösa aspekter i praktiken ofta fått ge 

vika för andra grunder - speciellt i allmänna offentliga diskussioner? Roger Trigg 

betonar att eftersom man i Europa valt att bredda religionsfrihetsuppfattningen till 

att inkludera de som förnekar religion så har man därigenom nedgraderat religion 

och helt enkelt gjort det till en fråga om samvete. Om man vill ta religionskraven 

seriöst måste man enligt honom även erkänna att de kan handla om mer än per-

sonliga åtaganden och att det är även den potentialen som religionsfrihet erkän-

                                                           
31 Trigg, Roger. Religious Diversity. New York, USA: Cambridge University Press, 2014, 183.  
32 Finke. Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview, 307-308. 
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ner.33 En korrekt uppfattning om religion är därmed central för uppfattningen av 

religionsfrihet.  

Följande kommentarer från två rättsfallsbeslut i Europadomstolen belyser relig-

ionsfrihetens roll i ett statligt perspektiv. I Buscarini & others v. San Marino 

sammanfattas artikel 9.1 i Europakonventionen med att rätten till tanke- och sam-

vetsfrihet i sin religiösa dimension är en av de mest livsviktiga delarna i utgörand-

et av en troendes identitet och hans/hennes livsuppfattning. Rätten är också en 

värdefull tillgång för ateister, agnostiker, skeptiker och likgiltiga.34 I Eweida and 

Others v. The United Kingdom betonas att Europadomstolen varit tvungen att ta i 

beaktande upprätthållandet av en verklig religiös pluralism som är inneboende i 

begreppet av ett demokratiskt samhälle.35 Det förekommer således ett uttryckligt 

stöd från den europeiska juridiska rättssektorn för såväl religionens betydelse för 

en människa som mångfalden/demokratin i samhället.  

Hans Ingvar Roth betonar att man inte har gjort några försök att definiera begrep-

pet religion i internationella deklarationstexter. Detta för att undvika starka kon-

troverser och exkluderande effekter för religiösa grupper som inte liknar de tradit-

ionella religionerna och kyrkorna. Däremot kan vi genom texten i t.ex. FN:s all-

männa förklaring om mänskliga rättigheter få en förståelse för religiös tro/religiös 

rörelse genom de nämnda nära sambanden mellan tro, samvete och religion och 

individuella/kollektiva aktiviteter som undervisning, tillbedjan, dyrkan och föl-

jandet av sedvänjor.36  

Roger Trigg påvisar att deklarationstexten som nämner rätten att i gemenskap 

med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro visar på att religion 

inte är något som vare sig bör vara utom synhåll eller ur sinnet för en stat. Mänsk-

liga rättigheter är i det offentliga rummet och det samma gäller även för religion 

och religionsfrihet.37 Mångfald och demokrati följs åt och religionsfrihet säker-

ställer en religiös pluralism. Människor bör vara fria att förkasta rådande religiösa 

                                                           
33 Trigg. Religious Diversity, 176.  
34 Fisher. Mänskliga Rättigheter En introduktion, 75. och §34 Buscarini och andra mot San Ma-
rino, ansökan 24645/94, 18 februari 1999, domstolen.   
35 Trigg. Religious Diversity, 146. och §73 i Eweida och andra mot Storbritannien, ansökan 
48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, 15 januari 2013, domstolen.  
36 Roth, Hans Ingvar. Är religion en mänsklig rättighet. Finland: Bookwell AB, 2012, 37-38.  
37 Trigg. Equality, Freedom & Religion, 5.  
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antaganden om ett givet samhälle.38 Trigg anser dock att religiösa betänkligheter 

ofta underordnas andra sociala prioriteringar i europeiska domstolar. Testet på ett 

verkligt fritt och mångkulturellt samhälle måste dock vara att människor tillåts 

leva efter sina mest grundläggande principer även när dessa principer avviker från 

vanliga, traditionella åsikter. Vi har ingen frihet ifall vi inte tillåter andra att agera 

på sätt som vi inte håller med om.39 Respekt för andra människors åsikter och sätt 

att leva är således central inom religionsfriheten.  

Roger Trigg betonar också att om rättigheter står emot varandra och konflikter 

uppstår måste en stat vidta rimliga anpassningsåtgärder. Ifall en stat inte försöker 

tillgodose båda parters intressen så tar man inte heller ett mångkulturellt sam-

hälles behov och olika religiösa åsikter på allvar. Tanken om jämställdhet är cen-

tral i en demokrati och kan inte urvattnas i en kompromiss. Oavsett vem som är i 

majoritet handlar det inte om att en majoritet vänligt tolererar en minoritet och 

dessutom kanske även endast inom gränser satta av majoriteten. Var och en bör 

erkänna inneboende rättigheter i den andre och försöka försäkra att de inom rim-

liga gränser tillgodoses.40 

Det finns inte heller någon lagsamling som är så neutral att den inte klarar av att 

skilja mellan gott och ont vilket bl.a. framgår i att man bör avgöra vilka trosut-

tryck som är acceptabla och vilka som inte är det i ett samhälle. Det här innefattar 

moraliska åsikter - en domstol måste stå någonstans i ett ärende och då finns alltid 

en risk för att avgöranden kommer att tas i enlighet med politiska skäl eller en 

ombytlig allmän opinion. Det stora problemet för en domstol är när lagen kollide-

rar med ett religiöst samvete och det bör avgöras vem som skall ha företräde. Ci-

viliserade samhällen är beroende av lagbegränsningar och lagen måste gälla för 

alla. Människor måste lära sig att leva även med lagar som de inte omfattar men 

samtidigt bör dock människor inte heller straffas för sin religiösa tro eller p.g.a. 

vad de respekterar. Enligt Trigg har Europadomstolens attityd hittills varit att sta-

ten måste vara neutral och antas undvika ’uppmuntring av religion’.41  

                                                           
38 Trigg. Religious Diversity, 146.  
39 Ibid, 183 
40 Ibid, 182-183  
41 Trigg. Equality, Freedom & Religion, 109, 87, 97, 117.  
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Det förefaller dock enligt Trigg som att inre discipliner och förståelser av en reli-

giös gemenskap måste respekteras även när de står i strid med mera omfattande 

samhällsnormer. Man bör beakta betydelsen av religion för den religiöse och 

hans/hennes identitet/livsuppfattning. Om samhället ingriper för att genomdriva 

sina egna normer äventyras friheten för institutioner att fortsätta bedriva sin verk-

samhet och de kan inte hålla fast vid det som de uppfattar som sin egen identitet. 

Den stora frågan blir då hur mycket skillnad en stat ska tolerera när skillnaderna 

berör religiösa skillnader från majoriteten?42 Debra Haffner anser som huvudan-

svarig för ett nationellt nätverk i USA av tusentals religiösa ledare att: Diskrimi-

nering är aldrig ett religiöst värde. Hon hänvisar till debatten beträffande homo-

sexuellas rätt att gifta sig i USA och konstaterar att det idag endast är en liten del 

av USA:s religiösa landskap som stödjer diskriminering i form av religiöst språk. 

Hon stöder en fullständig integration av HBTQ-människor i samhället och i tros-

samfund och uppmanar religiösa ledare och troende människor att verka för sexu-

ell rättvisa inte trots utan på grund av religiösa värderingar. Missbruk av ett fåtal 

texter i Bibeln för att stärka religiös diskriminering glömmer Bibelns övergri-

pande budskap att välkomna främlingen, älska vår nästa och se alla människor 

som skapade till Guds avbild. Haffner betonar att: En människas rätt att kräva 

religionsfrihet måste sluta där en annan människas religionsfrihet och mänskliga 

värdighet börjar.43 Det förefaller därmed som att en stat bör låta människor leva 

så fritt som möjligt i enlighet med sin religion dock så att de inte kan göra anspråk 

i religionsfrihetens namn som inskränker på andra människors religionsfrihet eller 

andra människors mänskliga värdighet. Det krävs således ömsesidig respekt av 

människor och olika grupper i samhället.   

Mänskliga rättigheter är enligt Os Guinness idag i en stor del av västvärlden sy-

nonymt med lagar och ännu mer lagar vilket tar sig bl.a. uttryck i att om man 

nämner en viss frihet/rättighet så nämns lagar, artiklar, stadgar och konventioner 

där den uttrycks. Frihet och laglighet har likställts och gjort lagen till en mänsklig 

rättighet utan något krav på filosofisk eller moralisk övertygelse bakom den. Det 

har i sin tur lett till en brådska till lagstiftning och en inskränkning av frihet. Stater 

                                                           
42 Trigg. Religious Diversity, 146.  
43 Haffner, Debra. Discrimination Is Never A Religious Value. Huffington Post. 2015-03-31.  
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och dess medborgare kommer dock endast att leva fritt om de tror på friheten, vet 

vad det är och inte är och även kan värdesätta religionsfriheten i praktiken.44 

Ifall vi ser på detta i en större politisk kontext inser vi att det kan uppstå problem i 

stater angående relationen politik och rättsväsende. Beträffande bl.a. moralrelate-

rade frågor i samhället finns det alltid en risk att istället för att politiker tar sitt 

ansvar för något samhällsproblem som uppstått och beträffande hur människor har 

kommit att bete sig som de gör i samhället överför man istället problemet till 

rättsväsendet och fokuserar på någon rättslig aspekt i sammanhanget. Istället för 

att själva medge att problemet kanske i själva verket har uppstått som en konse-

kvens av en bedriven politik och då bli tvungna att ta besvärligt inrikespolitiskt 

ansvar blir det nu istället jurister/rättsväsendet som för debatten inför allmänheten 

i form av en straffrättslig diskussion. Det blir då också svårare för människor att 

fullt ut förstå vem som bär det övergripande ansvaret samtidigt som diskussionen 

inte nödvändigtvis fokuserar på de mest väsentliga aspekterna i sammanhanget. 

Att politiker på det här viset kan dra sig undan ansvar och jurister/rättslärda får 

mer jobb, läs betalt, gör att det kan skapas en besvärlig win-win situation mellan 

de båda grupperna. Man kan tänka sig att den politiska oppositionen skulle kriti-

sera detta men problemet kan vara att de ibland också föredrar en straffrättslig 

diskussion framom en bredare samhällsdebatt.  

Ett teoretiskt exempel kunde vara ifall man kan påvisa att det våld som utförs mot 

kvinnor i hemmen är direkt relaterat till alkoholkonsumtionen som ökat p.g.a. en 

allt liberalare alkoholpolitik. En majoritet av medborgarna, läs väljarna, ser 

kanske positivt på en liberalare alkoholpolitik för egen del. Om politiker ingriper 

och kräver en striktare alkoholpolitik finns en risk för att det i sig förargar en stor 

del av medborgarna, läs väljarna, varvid politikerna väljer att inte ändra alkohol-

politiken utan istället kanske väljer att kräva strängare straff för kvinnomiss-

handel. Man gör något åt problemet men inte nödvändigtvis rätt saker. Den sam-

hällspolitiska debatten uteblir och istället får vi en straffrättslig diskussion. En 

direkt följd av detta kan då bli att de kvinnor som lever i det psykiska/fysiska hel-

vete de befinner sig i inte ser någon som helst praktisk förändring i sina situation-

er utan fortsättningsvis regelbundet blir psykiskt/fysiskt misshandlade som en 
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följd av att alkoholen flödar fritt överallt i det fria, moderna liberala samhället. 

Dessutom har vi en allmän moraldiskussion som i praktiken utgår huvudsakligen 

ifrån oss själva och vår egen situation/preferenser istället för att utgå ifrån våra 

medmänniskor och hur vi kan hjälpa dem i deras besvärliga situation. Det kom-

mer naturligtvis också att ha en inverkan på vad som uppfattas som den gemen-

samma samhällsmoralen. Här kunde man tänka sig att ifall religionen fick ett 

större inflytande i den offentliga debatten skulle det kunna leda till en förflyttning 

mot fokus på våra medmänniskor men då naturligtvis på bekostnad av individens 

egenintresse och industrin/serviceindustrin/handeln som bör anses vinna på en 

liberalare alkoholpolitik. Vem står politikerna bakom? De som behöver mest hjälp 

eller de som tjänar mest pengar på det? Det finns en stor risk att samhällsmoralen 

på det här viset överförs från fria diskussioner direkt till lagböckerna och att all-

mänheten inte får någon ärlig chans att demokratiskt delta i diskussionerna var 

samhällsprioriteringarna och resursfördelningarna skall ligga.   

Erwin Chemerinsky visar på hur Högsta Domstolen i USA historiskt sett vid olika 

tillfällen misslyckats när behovet av den varit som störst. Domstolen har gjort 

stora misstag vilket enligt honom såväl liberala som konservativa kan vara över-

ens om. Ett brett öppet språk i grundlagen gör att beslut som fattas i viktiga rätts-

fall till stor del är resultat av vem som sitter i domstolen och deras personliga 

åsikter och värderingar. Det ligger till grund för t.ex. vad som uppfattas som 

grymma och ovanliga straff, jämlikt skydd samt huruvida pornografi och hets mot 

folkgrupp har rätt till skydd enligt det första tillägget. Han vill se en kritisk in-

ställning bland allmänheten till domstolens verksamhet.45 Enligt Chemerinsky är 

det hög tid att inse att domstolen har brister och behovet av en förändring. I de 

flesta rättsfall han kritiserar fanns en avvikande åsikt och dessa avvikande åsikter 

kan enligt honom också ha varit majoritetsåsikter. Han är speciellt kritisk till 

Högsta Domstolens agerande i rasfrågor och anser att den gjort mer skada än nytta 

i detta område. Domstolen har en framstående roll i att skydda minoriteter som 

inte kan förlita sig på den politiska processen och inom detta område kunde den 

ha gjort mycket mera.46  

                                                           
45 Chemerinsky, Erwin. The Case Against The Supreme Court. New York, USA: Viking Penguin, 
2015, 10-11, 15.   
46 Ibid, 53, 330 
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Trots att detta beskriver situationen i USA och dess rättsstruktur är det värt att ta i 

beaktande även för Europa. Avsikten är inte att ifrågasätta rättsstaten utan att inse 

att det kan finnas besvärliga juridiska områden och svårigheter med det rättsliga 

beslutsfattandet. Det kan finnas skäl att anta att i sekulära homogena europeiska 

länder med starka majoritetskulturer kan rättsväsendet ha vissa problem beträf-

fande hur man tolkar minoritetsfrågor som berör t.ex. religion. På samma sätt som 

Erwin Chemerinsky beskriver situationen i USA kan man ifrågasätta huruvida 

domares förståelse och kunskap inom dessa områden alltid skyddar minoriteter på 

ett försvarbart sätt? Felaktiga beslut kan tas inom det rättsliga väsendet på samma 

sätt som inom andra samhällsområden.  

2.3. Politisk-Filosofiska aspekter 

The Witherspoon Institute Task Force on International Religious Freedom anser 

att fullständig religionsfrihet innefattar åtminstone fyra stora dimensioner: 1) 

Varje människas frihet att använda sitt förnuft för att söka sanningen beträffande 

vad den osedda ordningen av verkligheten är (intellektuell/andlig undersökning). 

2) Rätten att engagera sitt samvete, intellekt och vilja för att omfamna och hävda 

den sanning man upptäckt beträffande den osynliga ordningen av verkligheten 

(praktiskt förnuft). 3) Friheten att engagera alla aspekter av ens fysiska varelse att 

utöva och manifestera sanningen om den osynliga ordningen av verkligheten samt 

att förenas med andra likasinnade (mänskligt umgänge). 4) Rättigheten att såväl 

individuellt och som en del av ett större trossamfund uttrycka religiösa övertygel-

ser fritt i det civila och politiska samhället på ett sätt som inte är mindre gynnsamt 

än vad som erbjuds icke-religiösa uttryck (politiska och rättsliga uttryck). Det 

politiska samhället är moraliskt skyldigt att skapa det sociala utrymmet för männi-

skor att fullgöra sitt åtagande att söka sanningen i religiösa frågor och att leva i 

enlighet därefter.47  

Ett samhälle bör således ge intellektuell, praktisk, mänsklig och politisk frihet till 

sina invånare beträffande religionsfrihet. För en demokratisk stat av idag kan det 

vara av speciell vikt att betona att religiösa människor har full rätt att politiskt föra 

fram sina åsikter på samma grunder som företrädare för andra politiska ideologier. 

                                                           
47 Shah, Franck, Farr. Religious Freedom: Why Now? Defending and Embattled Human Right, 16-
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Roger Trigg påminner oss hur människor tidigare under kommunistiskt förtryck 

inte behövde ha vissa övertygelser. De skulle bara bete sig som om de hade dem, 

vara tysta med vad de själva trodde på och därigenom i sitt yrkesliv agera på ett 

sätt som mycket väl kunde gå emot deras egna övertygelser.48 Det här är inget 

önskvärt scenario beträffande religion och dess roll i samhällsdiskussionerna.  

Enligt Os Guinness är alla mänskliga rättigheter automatiskt medborgerliga rät-

tigheter men alla medborgerliga rättigheter är inte mänskliga rättigheter. För att 

citera James Madison: ”Vi är människor innan vi är medborgare och vi är männi-

skor även när vårt medborgarskap nekas”. Därför bör ingen mänsklig rättighet 

heller uppvägas av en medborgerlig rättighet.49 Det kan finnas skäl att beakta 

detta i våra egna nationella diskussioner och i synnerhet ifall man avsiktligt un-

dergräver en mänsklig rättighet genom att benämna den som en medborgerlig rät-

tighet. Det gäller också speciellt i migrationsdiskussioner där utgångspunkten bör 

vara människan/immigranten när det berör områden av mänskliga rättigheter.  

Enligt Os Guinness är religionspluralism idag ett faktum för våra moderna stater 

och det är i en liberal stats intresse att uppmärksamma och visa solidaritet till alla 

medborgares röster. Alla religiösa människors rättigheter bör respekteras och om 

en stat verkligen anser sig vara öppen, fri, liberal och demokratisk bör den lyssna 

på allas röster.50 Guinness betonar att religionsfrihet dvs. tanke-, samvets- och 

religionsfrihet inte handlar om frihet för den religiöse utan det är en fråga om 

mänsklig frihet. Det handlar inte om religion som ett problem utan om hur vi trots 

djupa mänskliga olikheter kan leva fredligt tillsammans. Slutmålet är enligt Guin-

ness artighet/hövlighet och skapandet av ett offentligt torg som maximerar frihet 

och rättvisa för alla. Det här offentliga torget bör skyddas genom lag men det 

måste även främjas, undervisas och överföras genom hjärtats vanor. Man kan i ett 

land aldrig nå en lösning som är enhetlig och universell men det måste finnas en 

stadig expansion av de rättigheter och friheter som skyddar alla och åtnjuts av 

alla. Enligt Guinness är det upp till nästa generation av globala ledare och med-

borgare att anta denna utmaning och expandera själsfrihet för alla och försiktigt 

bygga upp civiliserade offentliga sfärer. Det kommer att krävas modigt och vis-

                                                           
48 Trigg. Equality, Freedom & Religion, 102-103.  
49 Guinness. The Global Public Square, 113-114.  
50 Ibid, 201-202  
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ionärt ledarskap - speciellt beträffande partnerskap mellan framsynta ledare från 

olika religiösa och sekulära sidor. Det återstår enligt honom att se från vilket 

land/håll i världen som detta ledarskap kommer.51 

Stater bör således ha klara framtidsvisioner beträffande religionens roll i sina 

samhällen. Det krävs ett konstruktivt diskussionsklimat där olika samhällsgrupper 

kommer samman och inser vikten och nödvändigheten av att röra sig mot samma 

mål väl medvetna om att det kan innebära eftergifter/kompromisser av inblandade 

parter. Ovilja att föra diskussioner och absoluta egna ståndpunkter som innehåller 

enbart samhällskrav utan egna eftergifter är inget som vare sig kan eller bör ac-

cepteras om man eftersträvar eller gör anspråk på att vara ett välfungerande de-

mokratiskt samhälle. Det kommer även att krävas att man kan enas om en gemen-

sam syn på religionsfrihet och dess roll i en människas liv.  

Roger Trigg anser att religionspluralism aldrig dock helt kan bortse ifrån att det 

måste tas en ställning i ett samhälle - allt religiöst kan inte accepteras. Det skulle 

vara både opraktiskt och i slutändan omöjligt i ett land som vill upprätthålla de-

mokrati. Ifall man också skulle presentera och erbjuda t.ex. barn olika religions-

förfaranden och övertygelser av vilka inga är prioriterade skulle en likgiltighet för 

religion lätt kunna fostras och förvandlas till regelrätt cynism huruvida någon re-

ligion överhuvudtaget spelar någon roll.52 En demokratisk stat är också tvungen 

att försvara sig gentemot de som t.ex. på basen av sin religiösa tro kan försöka 

förstöra staten och det som staten tror på vilket kan vara frågan beträffande mo-

dern terrorism.53 Staten är således aldrig helt neutral i förhållande till alla relig-

ioner utan tvungen att ta ställning till vad som är acceptabelt i en demokrati med 

omtanke för alla medborgares välmående. Det här skiljer sig dock ifrån ifall en 

stat t.ex. av politiska eller andra skäl bestämmer sig för att begränsa religionsfri-

heten i ett land.  

Enligt Roger Finke kan en stat ha ett antal motiv för att begränsa eller stöda relig-

ionsfrihet. Ett av de vanligaste motiven att begränsa religionsfrihet uppstår från 

statens relation med den dominerande religionen eller religionsgruppen. Staten 

skapar då en allians med religion för att förbättra politisk stabilitet genom ökat 
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52 Trigg. Religious Diversity, 109. 
53 Ibid, 125  
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politiskt stöd, effektivare kontroll av den dominerande religionen samt ökad poli-

tisk och ideologisk efterlevnad. Det här anses öka begränsningarna på religions-

frihet. Begränsningarna på religionsfrihet ökar även när en stat anser att religioner 

erbjuder ideologiska eller politiska alternativ och när kulturella och sociala på-

tryckningar uppstår mot utvalda religioner. Det största motivet att begränsa relig-

ionsfrihet förefaller dock vara att begränsa religiösa minoritetsgrupper för att det 

finns starka kulturella och religiösa påtryckningar att göra så. Religiösa grupper 

anklagas ofta för att vara en fara för den allmänna välfärden. 

Staten kan även ha motiv för att stöda religionsfrihet bl.a. ekonomiska och poli-

tiska motiv. Det kan finnas lönsamhetsbehov som i det koloniala Amerika när det 

var en nödvändighet med en tolerans för religiös mångfald för att göra kolonierna 

lönsamma. Stater kan även som Förenade Arabemiraten vara starkt beroende av 

utländska gästarbetare och tvunget att finna sätt att tolerera andra religioner. Dess-

sutom kan stater möta globala politiska påtryckningar att respektera grundläg-

gande medborgerliga rättigheter vilket sällan leder till full frihet för alla religioner 

men eventuellt en minskning av de mest allvarliga begränsningarna. En stat kan 

således ha många olika och varierande motiv för att begränsa/stöda religionsfrihet. 

En stat är ofta avsiktlig i sitt förnekande eller stöd av religionsfrihet men i många 

fall är dock staten helt enkelt ovillig, oförmögen eller ointresserad av att skydda 

religionsfrihet.54 

Finke visar här på att den politiska makten i praktiken har stor makt i att forma 

hur religionsfrihet blir i en stat. Olika faktorer kan påverka vid olika tidpunkter. 

Eftersom religionsfrihet är ett relativt nytt forskningsområde är det uppenbart att 

det därmed också idag kan vara svårt att dra exakta slutsatser för varje stat hur 

religionsfrihetens situation i samhället i praktiken uppstått. Finke visar dock på 

betydelsen av att beakta politiska realiteter när man ser in på religionsfrihet i en 

stat.  

2.4. Teologiska aspekter 

Os Guinness anser att ifall det är som vissa anser att mänskliga rättigheter endast 

är något man kommit överens om på papper, en godtycklig konvention skapad 
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genom mänskliga beslut, kommer deras värde endast att ligga i vad en grupp 

människor med makt under olika tidsperioder väljer att de är.55 

Religionsfrihet kan även enligt Witherspoon Institute ses som ett universellt krav 

på rättvisa och en sanning som vi känner till oberoende av konventioner och lagar 

från något specifikt land eller epok. Den är inte heller baserad på specifika ameri-

kanska eller västerländska principer eller filosofier som t.ex. liberalism eller indi-

vidualism. Religionsfrihet kan ses som något avgörande för mänsklig värdighet 

och integritet och som reflekterar varje enskild människas skyldighet att själv rätt 

forma sitt samvete i enlighet med sin bästa bedömning om ultimata sanningar.56 

Enligt Os Guinness har varje människa ett gränslöst mänskligt värde som går 

långt utöver status, funktion och nytta och vilken är ovärderlig och okränkbar. 

Människan är gjord i Guds avbild. Var och en av oss alla hör till den mänskliga 

familjen och för att citera Timothy Samuel Shah: ”Allt mindre än full religionsfri-

het misslyckas med att respektera personers värdighet som fria sanningssökande, 

skyldiga att svara till sanningen (och endast sanningen) om det transcendenta i 

enlighet med sitt eget samvetsbedömande”.57 

En doktrin om frihet måste också enligt Roger Trigg ta i beaktande vad det bety-

der att vara en människa. Religion eller åtminstone de impulser som den bidrar 

med för att karakterisera religiös tro är en grundläggande del av mänskligheten 

och det finns något inneboende i oss människor som gör det lätt för oss att ha 

övernaturliga tankar. Människor kan utan svårighet både föreställa sig och samtala 

om änglar, andar, spöken, demoner. Dessutom är berättelser om nära döden upp-

levelser något som människor förvånande lätt uppfattar som begripliga. Religion 

kan enligt Trigg sägas vara den standardinställning vi börjar våra liv som och vil-

ket även kan förklara religionens universalitet och att vi människor är mer än våra 

kroppar. De inbyggda impulserna i vår mänskliga natur gör att vi människor är 

benägna att söka oss till religion och om begränsningar i religionsfriheten hindrar 

oss från detta så är det som att svälta oss eller förvägra oss tak över huvudet.  
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Religion i sig bör ses som något gott i samhället även om alla religiösa manifestat-

ioner inte nödvändigtvis alltid är det. Det här är inget stöd för religionens san-

ningsenlighet utan för att religion spelar en central roll beträffande mänskligt liv 

och att det även därigenom ibland kan finnas goda skäl att i ett samhälle ge sär-

skilt skydd för religiösa övertygelser.58  

Enligt Witherspoon Institute förtjänar religionsfrihet respekt och hänsyn av varje 

människa/mänsklig auktoritet eftersom religion kan ses som en grundläggande del 

av mänskligt välmående dvs. något oumbärligt gott. Religiös tro och religionsut-

övning måste även vara fria/icke-påtvingade om de skall vara giltiga.59 Nicholas 

Wolterstorff betonar att man i den kristna traditionen länge ansett att Gud inte har 

något intresse av påtvingad tillbedjan. Det framgår bl.a. av den tidige kyrkofadern 

Lactantius som sade: ”Inget är så mycket en fråga om fri vilja som religion” samt 

genom kyrkofadern Tertullianus som under det andra århundradet hävdade: ”Det 

finns ingen del av religionen som tvingar till religionsutövning för det är genom 

fria val och inte tvång som vi bör ledas till religionen”. I mer modern tid har 

också religionsfrihet ansetts ha sin grund i mänsklig värdighet eftersom att beröva 

en person på religionsfrihet är att kränka personens värdighet. Den romersk-

katolska kyrkans deklaration om religionsfrihet Dignitatis Humanae säger: ”Rät-

ten till religionsfrihet är baserad på själva värdigheten i människans person, inte 

i individens subjektiva attityd utan i hans natur”.60 Här framgår att religionsfrihet 

har såväl en djup teologisk grund som en bred förankring i kristendomen.  

Det är enligt Abdullah Saeed svårare att ur ett islamiskt perspektiv avgöra 

huruvida människor har rätt till religionsfrihet. Trots att såväl Koranen som profe-

ten Mohammed är positivt inställda till religionsfrihet har den klassiska islamiska 

rättsläran en något annorlunda syn. Baserat på Koranen och profeten Mohammed 

visar dock underlaget att tron måste baseras på personlig övertygelse, inte tvång. 

Individer är fria att tro eller inte tro på Gud som en del av deras utövande av den 

frihet Gud skänker till alla människor. Enligt Koranen var också Mohammeds roll 

att visa människor den sanna vägen och inte tvinga dem att tro. Det finns många 
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verser i Koranen som otvetydigt anger att frågan om tro och övertygelse är en 

personlig fråga mellan varje individ och Gud.  

Beträffande konvertering och att klassisk islamisk lag föreskriver dödsstraff finner 

man lite stöd för detta från Koranen och profeten Mohammed. Även om konverte-

ring från islam (apostasi) anses vara en stor synd som har betydande konsekvenser 

för livet efter döden anger inte Koranen någon form av världsligt straff för 

apostasi t.ex. dödsstraff. Inget indikerar heller att profeten Mohammed någonsin 

skulle ha föreskrivit dödsstraff åt någon p.g.a. konvertering från islam trots att han 

lär ha sagt att för den som ändrar sin religion, döda honom. Beträffande detta utta-

lande och denna hadith bör man dock ifrågasätta dess äkthet bl.a. på grund av dess 

korthet och generalitet och att ifall man tar den bokstavligen kan den även betyda 

att den som konverterar till islam skall dödas. Det kan vara så att uttalandet istället 

har hänvisat till förräderi och att någon inlett vapenstrid mot muslimer.61 

Det förefaller som om islam i enlighet med ovan tolkning delar kristendomens syn 

på religionsfrihet men att muslimer som framförallt har sin utgångspunkt i klas-

sisk islamisk rättslära kan ha en annan syn.  

Enligt Thomas Farr är religionsfrihet bra såväl moraliskt som politiskt för alla 

människor och alla samhällen. Både ett fullständigt förnekande av religionsfrihet 

t.ex. genom tortyr eller mord och ett delvis förnekande t.ex. genom rättsliga och 

sociala hinder mot religiöst informerade moraliska omdömen i den offentliga sfä-

ren är ett angrepp på den mänskliga värdigheten och rättvisan samt på den grund-

läggande moraliska och politiska principen om likhet inför lagen. Att människor 

har möjlighet att eftersträva religiösa sanningar och leva i enlighet med de förplik-

telser som följer ligger i själva kärnan av vad det innebär att vara människa.62 Vi 

bör enligt Roger Trigg också ha en förståelse för att för många människor i syn-

nerhet utanför västerländska stater kan livet vara både svårt och kort och förefalla 

tragiskt och meningslöst ifall det inte uppfattas som en del av en större helhet.63 

Beträffande detta sista konstaterande kan man dra en parallell, en betraktelse, till 

våra egna västerländska samhällen och de ibland direkt fientliga uttalan-
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den/diskussioner som görs mot religiösa människor och deras religiösa tro. Finns 

det någon som rest ute i världen och träffat fattiga människor i svåra levnadsför-

hållanden som ens skulle ha kommit på tanken att i deras misär förlöjliga deras 

gudstro? Är det så att vi i väst respekterar religion när människor lever under 

svåra förhållanden men inte nödvändigtvis respekterar religion på samma vis när 

det gäller människor i väst som har ekonomiskt sett bättre liv? Om vi respekterar 

religiositet hos fattiga outbildade människor borde vi då inte också göra det på 

samma sätt hos rikare högre utbildade människor?   

2.5. Religionsfrihet i utrikespolitiken 

Hur viktig kan då religionsfrihet anses vara som en mänsklig rättighet internation-

ellt sett?  

Enligt förra årets religionsfrihetsrapport Annual Report of the U.S. Commission on 

International Religious Freedom (USCIRF 2014) identifierar 84% av världens 

befolkning sig med en specifik religionsgrupp.64 Samtidigt lever 77% av under-

sökta människor i Pew Research Centers samhällsfientlighetsrapport 2013 (198 

länder) i länder med någon typ av religiösa restriktioner, relaterade till regeringen 

eller sociala grupper, varav 17 länder hade en mycket hög social fientlighet som 

berör religion bl.a. Israel, Indien, Pakistan, Ryssland, Syrien, Indonesien och Ni-

geria.65 Religionsfrihet kan anses vara en mänsklig rättighet som berör en mycket 

stor del av världen och som även på många håll dras med olika typer av restrikt-

ioner. Det här gör att det kan anses väl befogat att också uppmärksamma relig-

ionsfrihet i länders utrikesdiplomati med varandra. Huvudfrågan blir då hur en stat 

bör gå tillväga för att främja religionsfrihet?  

Enligt Thomas Farr har religion länge varit frånvarande inom diplomatin och inte 

ansetts vara något ämne av intresse för moderna människor och moderna stater. 

Farr anser dock att denna inställning nu håller på att förändras inom den ameri-

kanska diplomatin även om han är besviken och tycker att man har åstadkommit 

lite i USA efter att man implementerade The 1998 International Religious Free-
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dom Act vilket är en lag som kräver att presidenten och utrikesdepartementet in-

vänder mot religiös förföljelse och främjar religionsfrihet i sin utrikespolitik.66 

USA har enligt Farr inte tidigare ens lyckats med att övertyga nyckelstater som 

Kina, Ryssland, Irak, Egypten, Pakistan att det är i deras eget intresse att åt-

minstone röra sig mot religionsfrihet. Orsaken till detta är bl.a. att USA:s offici-

ella ambassadör för internationell religionsfrihet verkat i diplomatisk isolation och 

inte rört sig med rätt interna personer, religionsfrihet har inte varit något högprio-

riterat ämne och man har inte heller haft någon strategi för att främja eller något 

seriöst träningsprogram för diplomater i religionsfrihet. Dessutom har inte länder 

USA uppträder mot sökt eller önskat få hjälp och USA:s egna rapporter och tal i 

ämnet har till stor del varit retoriska och inte följts upp av åtgärder.67 

Den största bristen till misslyckandet inom diplomatkåren är dock enligt Farr att 

en stor del av de utrikespolitiska tjänstemännen inte längre ser religionsfri-

het/religion som centralt för demokratins överlevande och därigenom en grund-

läggande frihet. Historiskt sett har religionsfrihet setts i USA som en nödvändig-

het för ett välmående samhälle och välmående individer. Idag anser dock många 

politiska och utrikespolitiska ledare att religionsfrihet är en privatsak med få legi-

tima offentliga syften och inte kräver något speciellt skydd utan måste balanseras 

mot andra krav. Moderna sekulära är villiga att reducera religionsfrihet för att få 

den politik de söker. Det amerikanska sättet att se på religionsfrihet börjar enligt 

Farr närma sig den europeiska, franska sekulära laicité ideologin, som till stor del 

är ansvarig för den växande fientligheten mot religion i samhällen. Dit anser han 

att USA inte har råd att gå.68 Religionsfrihet har således redan över femton år varit 

på USA:s internationella agenda utan att landet lyckats speciellt bra inom områ-

det. Det förefaller dock som om USA varit rätt så ensamt inom detta utrikespoli-

tiska område och att andra länder inte aktivt varit intresserade av diskussioner i 

ämnet vilket förmodligen kan ha bidragit till de klena resultaten globalt sett.  

Enligt Farr är dock religionsfrihet rätt sak att fokusera på eftersom det finns ett 

klart humanitärt imperativ för USA:s utrikespolitik. Miljoner av människor värl-

den över utsätts för våldsamt övergrepp såsom tortyr, våldtäkt, försvinnande, 
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orättvist fängslade/avrättade p.g.a. sin religiösa tro och trosutövning. Det finns ca 

70 länder där förföljelse och restriktioner på religion är allvarliga. Dessutom finns 

det starka bevis för att en brist på religionsfrihet är direkt relaterat till höga nivåer 

av religiöst våld och konflikter vilket i sig är en viktig källa till social, ekonomisk 

och politisk instabilitet. En brist på religionsfrihet kan även främja religiös 

terrorism och aktivera gränsöverskridande terroriströrelser. I Mellanöstern finns 

det även ett växande antal muslimer som felaktigt anser att Islam endast kan för-

svaras genom våld. Länder behöver således religionsfrihet för att undergräva de 

extremistiska idéer som hotar deras och våra länder. Det finns också starkt empi-

riskt bevis för att religionsfrihet skyddad i lag och värderad i kulturen är nödvän-

digt för att en demokrati skall överleva, blomstra och förbli stabil. Utan religions-

frihet kan inte t.ex. yttrande- och föreningsfrihet eller jämlikhet för alla medbor-

gare enligt lagen göra sitt jobb för att befästa demokratin och göra den stabil. Det 

krävs en kombination av grundläggande friheter för detta.69 

Beträffande enskilda länder i världen anser Farr att religionsfriheten kan ha olika 

roller att spela i olika länder och kulturer. Kineser är praktiska människor och den 

kinesiska kommunismen har även visat sin anpassningsförmåga varför det enligt 

Farr är av vikt för USA att hjälpa Peking att röra sig mot ett samhälle där staten 

inte ser religion som ett hot utan som en partner i ekonomisk tillväxt och social 

harmoni. USA har länge arbetat för demokrati i Ryssland men där har religion 

visat sig vara ett betydande hinder eftersom den ryska ortodoxa kyrkan för att bi-

behålla sin religiösa maktställning i samhället valt att stöda rysk maktfullkomlig-

het. Det är enligt Farr en kortsiktig politik som kommer att skada ortodoxin och 

hämma förankringen av rysk demokrati. Beträffande de muslimska länder där 

islamistisk terrorism inkuberas och exporteras bör en central del av en diplomatisk 

kontraterrorismstrategi enligt Farr vara att uppmuntra en rörelse mot en politisk 

och kulturell omfamning av religionsfrihet. Det bör anses osannolikt att alla 

islamistiska extremismhot kan besegras av enbart amerikansk militärmakt även 

om den kombineras med god intelligens, effektiv brottsbekämpning och idérik 

diplomati. Eftersom extremister använder muslimska religiösa texter som stöd i 

rekrytering och för sitt våldsutövande kommer det även att krävas en teologisk 
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dynamik. I det hänseendet är det av vikt att förstå att endast liberal demokratisk 

politisk islam kan besegra radikal islam.70  

Religionsfrihet bör således ha en stor demokratisk roll att spela i länder runt om i 

världen i samspel med andra mänskliga rättigheter. Ifall länder inte själva förstår 

potentialen och de positiva samhällseffekterna som religionsfrihet kan generera i 

ett samhälle borde ett centralt mål beträffande religionsfrihet i utrikespolitik vara 

att få länder att fokusera på rätt saker. Dessutom bör man inse att ökad religions-

frihet utanför landets gränser även kan bidra till ökad säkerhet innanför landets 

egna gränser samt att det kan vara möjligt att fredligt främja detta utan militära 

och polisiära aktiviteter. De här klargörandena av Farr visar på att religionsfrihet-

ens roll och potential inte tidigare har fullt ut förståtts i USA eller på andra håll i 

världen. Dessutom visar den på en utrikespolitik som kan sägas gå mer hand i 

hand med medborgarna själva i andra länder och mera bistå än befalla och stöda 

än tränga sig på. I viss mån kan utrikespolitiken anses skilja sig från det gamla 

utrikespolitiska talesättet att stora länder gör vad de vill medan mindre länder ac-

cepterar det de måste. Farr beskriver en utrikespolitik som beaktar religionsfrihet-

ens strategiska roll i demokratiprocesser men han tar inte direkt ställning till hur 

den förhåller sig till och står sig mot internationell företagsamhet och dess inver-

kan på globaliseringen, länder, samhällen och människor.  

Jose Casanova betonar att religionsfrihet må idag vara en universell mänsklig rät-

tighetsambition men den tolkas inte nödvändigtvis likadant överallt. Religionsfri-

het kan betyda olika saker i olika länder, olika kulturer och i olika religiösa tradit-

ioner och dessa olika betydelser kan stå i konflikt med varandra. I kristna och väs-

terländska kulturer ser man t.ex. religionsfrihet huvudsakligen som en obestridlig 

individuell mänsklig rättighet till samvetsfrihet, konvertering och missionärsverk-

samhet. Judar och hinduister åter ser religion mera som något man föds in i och 

ser principen om fri religionsutövande som deras rätt och skyldighet att bevara sin 

tradition. Muslimer åter har en djup förståelse för rätten att fritt utöva sin religion 

utan externt tvång men visar mindre kulturell förståelse för rätten att konvertera 

från islam till en annan religion. Vi bör därför enligt Casanova ta i beaktande att 

även om religionsfrihet redan omvandlat protestantismen, därefter katolicismen 
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och judendomen och för tillfället omvandlar islam, hinduism och buddhism kan 

den här processen ta olika former i olika kontexter och utvecklas under loppet av 

flera generationer.71 

Det behövs därför en förståelse för både komplexiteten i begreppet religionsfrihet 

och att processen för att införa religionsfrihet i ett samhälle kan vara lång. Erfa-

renheter i västerländska protestantiska samhällen visar även på att det inte har 

varit frågan om vare sig en kort eller lättvunnen process för de som kämpat för 

religionsfrihet. Roger Trigg påminner oss om att religiösa minoriteter historiskt 

sett inte har blomstrat p.g.a. att de levde i ett fritt samhälle. Det var istället deras 

avvikelse från sociala normer som ledde dem till att be om religionsfrihet vilket 

samhället alltför långsamt erkände och beviljade. Det måste i en demokrati finnas 

en organiserad opposition mot en regering med oppositionspartier som kan er-

bjuda ett annat rimligt alternativ. Det samma gäller även för ett moraliskt eller 

annat synsätt. Vi är inte allvetande och kan inte jaga bort alla synpunkter som vi 

inte delar.72 

Eftersom religionsfrihet inte enbart behöver skyddas enligt lag utan också respek-

teras i praktiken kan internationella företag enligt William Inboden bidra till främ-

jandet av religionsfrihet. Genom att internationella företag ger sig in i länder där 

religionsfrihet begränsas uppstår en grogrund där autonoma zoner kan skapas av-

skilt från regeringars intolerans. I Kina har t.ex. människor jobbat på internation-

ella företag och därmed kunnat tjäna de pengar de behöver för att samtidigt vid 

sidan av jobbet arbeta för religionsfrihet t.ex. genom kristen huskyrkoverksamhet.  

I Saudi-Arabien där man förbjuder offentliga icke-muslimska kyrkor och offent-

liga religiösa aktiviteter har det bl.a. för katoliker och protestanter varit möjligt att 

genomföra gudstjänster i privata kontorsutrymmen.73 

En öppen och respektfull attityd mot andra och främmande synsätt bör således 

främjas i ett demokratiskt samhälle. En stat bör utrikespolitiskt analysera hur ett 

främmande land bäst bör/kan gå tillväga i det avseendet och vad den egna statens 

roll i sammanhanget kan vara. Det innebär rollfördelning för ett antal aktörer där-

ibland utrikespolitisk personal, multinationella företag och civilsamhällets aktörer. 
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Det bör också finnas en förståelse för att inrikespolitik kan spela en viktig roll 

beträffande utvecklingen av religionsfrihet i ett land. Man kan förmoda att olika 

länder kan ha olika roller i främjandet av religionsfrihet beroende på bl.a. deras 

internationella utrikespolitiska styrka. I det avseendet behöver speciellt mindre 

länder diskutera och avgöra vad deras utrikespolitiska bidrag kan vara och hur det 

bör formas för ett effektivt främjande av religionsfrihet.    

Barack Obama har i februari i år i ett tal i Washington till mer än 60 länder beto-

nat och aktivt sökt samarbete med länder runt om i världen beträffande vikten av 

mänskliga rättigheter, pluralistiska värderingar och en fredlig dialog i kampen mot 

terrorism. Fokus är på att stärka lokala samhällen. Det behövs hjärna och värde-

ringar för att vinna över extremistiska organisationer. Försök att vinna kan endast 

bli framgångsrikt om människor har ett sätt att få sina legitima bekymmer hörda 

genom den demokratiska processen. Ett fritt samhälle och mångkulturella sam-

hällen erbjuder människor möjligheter, rättvisa och mänskliga värden. Obama 

anser att vi måste göra det som extrema organisationer inte vill att vi ska göra dvs. 

förbli trogna vårt fria och mångkulturella samhälle. Till det behövs inte mindre 

utan mer demokrati. Han efterfrågar bl.a. att världen lyfter upp de röster av mus-

limska religiösa ledare och forskare som undervisar den sanna fredliga naturen av 

islam. Kampanjen för att förhindra människor runt om i världen från att radikali-

seras mot våld är i slutändan en kamp om hjärtan och själar. Obama fick stöd av 

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon som också betonar att bättre politiska och 

ekonomiska system är lika viktiga som militära svar på terrorism. I likhet med 

John Kerry betonade han att inget enskilt land eller organisation kan ensamt be-

segra terrorism och extremism. De efterfrågar båda att alla länder tillsammans 

med regionala och internationella organisationer samt politiska, religiösa, akade-

miska och civilsamhällets ledare samverkar för att skapa en mångsidig respons 

som respekterar internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt.74  
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Det här borde vara ett utrikespolitiskt tänkande som kunde vara av speciellt in-

tresse för nordiska stater. Fredligt tillvägagångssätt, fokus på mänskliga rättighet-

er inkl. religionsfrihet, bred samhällsrespons som inkluderar civilsamhällets aktö-

rer och stark betoning på demokrati. Genom att själva föregå som demokratiska 

föredömen och använda den kunskap och kompetens som finns i Norden borde 

det finnas goda förutsättningar för nordiska länder att framöver aktivera sig inom 

detta område och även skapa internationell goodwill kring Norden. Religionsfrihet 

kan spela en central roll såväl nationellt som internationellt.   

 

3. DEN SEKULÄRA STATEN 

 

3.1. Den sekulära staten 

Peter Beyer påminner oss om att de politiska enheter i Europa som vi idag kallar 

stater har sin bakgrund i den mångfald av monarkiskt definierade politiska enhet-

er som utvecklades efter det nionde århundradet i Västeuropa. I samband med 

dessa politiska enheter konsoliderade och stärkte sig en ännu starkare singulär 

religiös institution - den romersk katolska kyrkan. Den protestantiska reformat-

ionen kom senare på 1500-talet att göra samhällssystemet mer religiöst men relig-

ion kom fortsättningsvis att uppfattas singulärt i en stat och de olika monarkerna 

kom att bestämma den enda religionen. Den framväxande europeiska världsex-

pansionen och förskjutningen av stats- och nationsbegreppet från monarkiska 

härskare till kulturellt definierade befolkningar och nationer under 1800- och ti-

digt 1900-tal banade sedan väg för universella världsreligioner som kristendomen, 

judendomen och islam. Stater blev huvudsakligen singulära samhällen som i de 

flesta europeiska nationalstater dominerades av en enskild religion t.ex. protest-

antism, katolicism eller ortodox kristendom. Den religiösa och nationella identite-

teten var fortfarande tätt sammanflätad i stater trots att religiösa minoriteter kunde 

ifrågasätta den. Icke-religiösa institutionella domäner som den kapitalistiska eko-

nomin och den empiriska vetenskapen kom sedan tillsammans med staten att öka 

sin närvaro och makt i samhället under 1800-1900-talet och det var i denna kon-
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text som idén om sekularisering gradvis växte fram.75 I en historisk överblick kan 

vi här få en förståelse för hur våra europeiska stater har utvecklats till vad dom är 

idag samt hur sekularisering har växt fram i samhället. Enskilda religioner/kyrkor 

har haft starka band med staten i Västeuropa och även starkt bidragit till identi-

tetsutformning.  

Vad är då en sekulär stat? Det är en fråga som enligt Roger Trigg olika människor 

kan ha olika uppfattningar om. Vissa kan t.ex. se Storbritannien som en sekulär 

demokrati medan andra åter ser det som att staten har en militant sekularism. Det 

kan i den offentliga sfären finnas ’sekulära idéer’ som förbjuder religiösa idéer 

från att föras fram offentligt. Man kan t.ex. vara rädd för en teokrati där religiösa 

auktoriteter i Guds namn skulle förorda samhällets regler. I självutnämnda seku-

lära stater förekommer det sekularism i alla dess former varav vissa är mer välvil-

ligt inställda till religion än andra. Det här kan vi notera också i ett västerländskt 

kristet perspektiv. USA var t.ex. i sin början ett övervägande protestantiskt land 

som hade en teologisk grund för sin religionsfrihet där man också eftersträvade att 

skydda religionen från staten. Fransk sekularism åter reagerade mot makten som 

var uppbunden med den romersk katolska kyrkan och hade fokus på att skydda 

medborgarna från religion.76  

Det förefaller idag enligt Bruce J. Berman, Rajeev Bhargava och André Laliberté 

med hänvisning till Peter Beyer som om en överväldigande majoritet av världens 

stater stöder sekularism som en diskurs och institutionell praxis i den formen att 

religion inte skall vara den sista avgörande faktorn för politiska resultat och att 

religiösa institutioner inte bör utöva direkt världslig makt. Sekularism förkropps-

ligar karaktären av den moderna staten och har institutionaliserats nästan univer-

sellt på olika nivåer. Västerländska stater har dock antagit en rad olika förhåll-

ningssätt till etablerade kyrkor, samfund och icke-kristna religiösa institutioner. 

De grundas alla på föreställningen att stater bör vara både de slutliga domarna i 

frågor som berör interreligiösa relationer och de yttersta auktoriteterna beträffande 

hanteringen av sekulära världsliga angelägenheter. Det håller på att uppstå mul-

                                                           
75 Berman, Bruce J. och Bhargava, Rajeev. och Laliberté, André (red.). Secular States and Religious 
Diversity. Vancouver, Canada: UBC Press, 2013, 30-35.  
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tipla sekularismer varav vissa västerländska sådana kan vara bestämda, passiva 

eller moderata former av en sekulär stat.77 

Staten har fått en stark dominerande samhällsroll medan religion åter kan anses ha 

fått en mera undanskymd roll i avgörande beslut som berör samhällsfrågor. Sam-

tidigt förefaller det som om stater i allt större utsträckning själva formar sin syn på 

vad som utgör en sekulär stat. I det sammanhanget bör man förmoda att det åter-

speglar såväl nationella maktförhållanden som inrikespolitiska realiteter. Det in-

tressanta i de här aspekterna är att ifall vi har en universell syn på religionsfrihet 

och dess roll som mänsklig rättighet i samhällen borde det inte leda till en mängd 

olika statsformer och syner på vad som är religionens roll i samhället. Multipla 

sekularismer återspeglar dock att religionsfrihet i allt större utsträckning skulle 

uppfattas som något politiskt förhandlingsbart.   

Peter Beyer menar att sekularism bland andra betydelser innebär att en stat kan 

uttrycka sin sekulära karaktär på en mängd olika sätt varav endast en uppgår till 

just sekularism. Det uppfattar han som en orientering mot antireligiositet och en 

principiell överlägsenhet gentemot religion eller det religiösa. Det kan ta sig ut-

tryck genom tanken att religion hör hemma i en privat sfär medan staten står för 

en kontrasterande offentlig del. Det här skiljer sig dock bl.a. från en godartad eller 

stödjande neutralitet, laissez-faire icke-inblandning eller likgiltighet.78 Sekularism 

förefaller således komma i många olika former men i sin renaste form utgör den 

en överlägsenhet gentemot religion och det religiösa.  

Nuvarande sekulära stater i världen står enligt Bruce J. Berman, Rajeev Bhargava 

och André Laliberté inför ett antal utmaningar. Det finns religiösa institutioner 

som inte accepterar den sekulära statens auktoritet och flera andra som motvilligt 

kan ha accepterat den men nu istället på ett militant religiöst sätt ifrågasätter dess 

legitimitet. Det finns också de som stöder den sekulära staten och hävdar att den 

är inte tillräckligt sekulär och inte borde ge efter för ens mildare krav från reli-

giösa aktörer. Spänningen mellan dessa två synsätt har förvärrats som en följd av 

avkolonialiseringen, kalla krigets slut och ökad global rörlighet. Den tredje utma-

ningen är att en ökad religiös mångfald tvingar den sekulära staten att ompröva 
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sitt syfte och sin position i förhållande till religion. Förekomsten av en växande 

religiös mångfald skymdes tidigare en kort tid av nationalstatens tillväxt och det 

åtföljande konceptuella idealet av kulturellt homogena politiska gemenskaper.79 

Beträffande den första utmaningen kan man föreställa sig att det idag också kan 

vara fråga om delar av en majoritetsreligion t.ex. evangelikala kristna som motsät-

ter sig statens agerande i frågan om homosexuella äktenskap. Beträffande den 

andra utmaningen som är kritisk gentemot religiösa krav kan man tänka sig att det 

kan vara speciellt förekommande i mycket sekulära samhällen som t.ex. i länder i 

Norden. Det förefaller dock som om det är framförallt den tredje utmaningen med 

en växande religiös mångfald som idag orsakar mest diskussion i Europa. 

Enligt The Witherspoon Institute Task Force on International Religious Freedom 

finns det tre saker som gör det osannolikt att demokratin i en stat är stabil och 

varaktig utan fullständig religionsfrihet: 1) Samhällen utan fullständig religions-

frihet saknar en kritisk begränsning av statsmakten. 2) Religiöst icke-fria sam-

hällen genererar ofta oordning. 3) Ett demokratiskt styrelseskick baserat på full-

ständig religionsfrihet inför en disciplin på religiösa idéer och aktörer. Det innebär 

att de religiösa idéerna och aktörerna bjuds in till det civila och politiska livet men 

avkrävs en acceptans beträffande principen om likhet inför lagen. Om man vill 

uppnå en stabil och varaktig demokrati som genererar fördelar till statens med-

borgare och dess grannar måste den vara förankrad i ett sammankopplat nät av 

grundläggande friheter inklusive religionsfrihet. Utan religionsfrihet kan inte de-

mokrati slå rot. En fullständig religionsfrihet innebär en uppsättning institutioner, 

lagar och vanor som ger likhet inför lagen för alla religiösa aktörer och idéer. Re-

ligionsfrihet kräver förekomsten av ett ömsesidigt stärkande nät av statliga skydd, 

fastställda friheter samt sociala normer och praxis.80  

Roger Trigg betonar också att när man separerar kyrkan från staten finns det en 

möjlighet att det görs för att förstora staten och lämna religiösa institutioners 

verksamhet till privata fritidssysselsättningar för individer så att det blir omöjligt 

för dem att demokratiskt organisera sig och utmana den sekulära statens auktori-

tet. Trigg betonar att ju mindre individer lever i enlighet med disciplinen från 
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olika religiösa institutioner ju mer kraftfull måste staten bli. Staten är tvungen att 

fylla det auktoritetsvakuum som uppstår av i synnerhet en brist på moralisk aukto-

ritet och kan då vara tvungen att fylla det med en allt mer betungande reglering.81 

Det här är en intressant synpunkt och visar på att staten kan få/ta en större sam-

hällsroll om religionen är marginaliserad i samhället.  

3.2. Religionens roll i den sekulära staten 

Lori G. Beaman och Solange Lefebvre understryker att religion används ofta i 

diskussioner i relation till dess närvaro/frånvaro i den offentliga sfären samt be-

träffande dess degradering till den privata sfären. Däremot förekommer det lite 

systematisk reflektion beträffande betydelsen av termerna privat och offentligt 

som ofta åberopas i diskussioner om religion. Det gäller i synnerhet gränserna 

mellan dem och vad vi exakt menar med termerna vilket kan noteras t.ex. när det 

sägs att ’religion är privat’ eller att ’religion i det offentliga rummet’ kräver en 

diskussion. Den offentliga/privata aspekten har blivit central i samhällsdiskuss-

ionerna om religion och denna ökade uppmärksamhet har lett till en omprövning 

av religion och dess plats i samhället.  

Ateism har också förts in i diskussionerna om religion och religiös mångfald vil-

ket omformar den typ av frågor som samhällsvetare ställer. En intressant paradox 

har uppstått i en nedgång av traditionell institutionell religion samtidigt som vi 

upplever en ökad offentlig närvaro av religiöst ortodoxa individer. Vår bild av 

religion har förändrats och vi är idag betydligt mer oroliga över möjligheten till 

religiös fanatism vilket vi även dagligen påminns om i nyheterna. Dessutom före-

kommer regelbundet krav på religionsfrihet och erkännande av religiösa identite-

ter i våra domstolar som en följd av ökad religionspluralism. Samtidigt existerar 

någon typ av nostalgi för det förflutna. Det uppfattas som mer sammanhållande, 

genomsyrat av kollektiv praxis och en gemensam tillhörighet.82  

Beaman och Lefebvre visar här på hur våra religionsdiskussioner till stor del for-

mas av det generella upplägget i samhället kring religion och inte enbart beroende 

på ämne/sakområde. Om vi vill förstå religionens roll i samhället räcker det inte 
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med att enbart fokusera på sakinnehållet utan även på hur det hela paketeras och 

den bild som genereras. Vi kan fråga oss ifall en ökad offentlig medial närvaro av 

såväl religiöst ortodoxa individer som oro över religiös fanatism inte också har att 

göra med den kommersiella verklighet nyhetsmedierna idag lever i? Man kan 

förmoda att detta i så fall kan resultera i såväl ökade individuella krav på relig-

ionsfrihet som historisk nostalgi. Vissa upplever sig tvingade att försvara sin iden-

titet medan andra söker efter sin identitet i det förgångna.  

Enligt Roger Trigg behöver en demokrati religion eftersom religion lär medbor-

garna hur de ska agera i ett vidare intresse liksom även för sitt eget bästa. Sönder-

fallet av institutioner såsom kyrkor - mellanformer mellan staten och individen - 

innebär att statens makt ökar för att fylla det vakuum som uppstår. Det finns inte 

längre någon kontext kvar i vilken individer kan påverkas att verka för andras 

intressen och inte bara sig själva. Trigg menar att den här faran med ett folk som 

inte hindras av något annat än sin egen vilja insåg redan Alexis de Tocqueville 

som ansåg att tron var mänsklighetens enda permanenta tillstånd. Han ansåg även 

att religiösa institutioner ur en ren mänsklig synvinkel hör till en av de grundläg-

gande principerna av den mänskliga naturen.83  

Trigg betonar att religion alltid varit ett mål för totalitära regimer t.ex. kommun-

ismen som velat kontrollera, ifall de inte klarat av att förstöra, religionens infly-

tande. Orsaken till detta är att religion erbjuder ett alternativt system av inflytande 

till staten. Det föreslår en auktoritet till vilken staten bör vara undergiven. Relig-

ion hotar begränsa statsmakten och för även in en uppsättning normer enligt vilka 

samhällsledarna blir bedömda och vilka de själva inte kan kontrollera. Det här kan 

institutionaliseras i en sammandrabbning mellan kyrka och stat och leda till en 

maktkamp.84 

Historiskt sett har man alltid sett en viktig balanserande roll för religionen i ett 

samhälle i förhållande till statsmakten. Dessutom har man varit tveksam till ett 

alltför individuellt tänkande utan en stark grund beträffande vårt förhållande till 

andra människor. Konflikter kan uppstå mellan kyrka och stat i en sekulär stat till 

följd av maktkamp och intressefrågor. Man kan förmoda att detta maktförhållande 
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även är en orsak till att uppfattningen av vad som utgör en sekulär stat i ett demo-

kratiskt samhälle kan variera i olika länder. Olika länder kan helt enkelt komma 

till olika resultat beträffande religionens plats och roll i samhället.   

Martha Nussbaum påvisar att kristendomen har ett antal fatala brister från den 

politiska ordningens synvinkel. Den lär bl.a. människor att hoppas på en frälsning 

som är andlig snarare än politisk och vänder människors tankar inåt. Den uppma-

nar var och en att undersöka sitt eget hjärta vilket kan skapa likgiltighet inför poli-

tiska händelser. Dessutom lär kristendom ut icke-våld och t.o.m. martyrskap. Med 

hänvisning till John Stuart Mill för Nussbaum fram tre fördelar med religion i ett 

samhälle. Religion utvidgar medkänsla och ger oss mål utanför oss själva samt 

idéer och föreställningar vackrare än de vi möter i det dagliga livet. Religion 

adresserar också mysterier i livet som vi inte kan förstå genom erfarenhet vilket 

stimulerar vår fantasi. Religion ger oss också tröst som vi alltid kommer att be-

höva så länge som det mänskliga livet är fullt av lidande.85  

Det är således förståeligt att politiken kan förhålla sig kritiskt till religion och se 

den som ett hot mot dess auktoritet. Religionens fördelar bör dock betonas för 

människor och de positiva aspekter och den utvidgade dimension som den tillför 

människor i deras dagliga liv. Oavsett vad man har för åsikt om religion kan man 

inte förneka att religion ofta upplevs som en positiv tillgång för den religiöse in-

dividen och därigenom även borde kunna generera positiva samhällseffekter i 

form av mera välmående individer.   

Randall Balmer som bl.a. skrivit en bok om amerikanska presidenters förhållande 

till Gud i Vita Huset under andra halvan av 1900-talet anser att arenan för det of-

fentliga samtalet skulle utarmas utan trosröster. Han ser inget problem med att 

politiska kandidater erbjuder sina religiösa åsikter för offentlig granskning även 

om det inte enligt honom är någon nödvändighet. Han ser dock en stor fara för 

trons integritet när den är i alltför nära samarbete med en viss politisk rörelse eller 

politiskt parti eftersom tron då förlorar sin profetiska röst. Enligt Balmer har den 

amerikanska religiösa historien visat att religion alltid fungerar som bäst från 
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samhällets utkanter – inte i maktens församling. Det här är också en viktig lärdom 

för 2000-talet från de sista fyra årtionden av 1900-talet.86 

Balmer tar klar ställning för religionens plats i det offentliga rummet men samti-

digt varnar han för dess alliering med makten i samhället. Han betonar vikten av 

att bevara religionens profetiska röst och uppmanar därmed indirekt till ett spar-

samt eller selektivt användande av ’den religiösa rösten’ i det offentliga rummets 

diskussioner. Religionens förknippande med ett specifikt politiskt parti är heller 

inget önskvärt för ett sekulärt samhälle.  

Roger Trigg anser dock att det är viktigt att vi har diskussioner om religion i ett 

demokratiskt samhälle och att alla åsikter kommer fram i den offentliga debatten 

utan rädsla för påtryckningar eller att bli satt med munkavle. Det är enligt Trigg i 

själva verket så att ju mer falska eller farliga vissa religiösa övertygelser uppfattas 

vara desto viktigare är det att de kan utmanas på ett rationellt sätt i det offentliga 

utrymmet.87 En öppen debatt är som alltid önskvärd i ett demokratiskt samhälle 

och ifall någon uttrycker sig på ett olämpligt sätt kan man förvänta sig att den 

demokratiska rättsstatens egna regelverk sätter stopp för det. Att förbjuda männi-

skor att yttra sig innan de sagt något kan inte anses vara i enlighet med vad som 

avses med demokrati.  

Roger Trigg betonar också att eftersom en sekulär stat måste anta vissa principer 

för att avgöra vad som är acceptabelt beteende blir dess gränser för tolerans vad 

staten inte anser sig kunna tolerera - vilket i sig kunde vara en definition på en 

totalitär stat. I ett demokratiskt samhälle där lagstiftning och praxis tenderar att 

följa majoritetens åsikter och religiösa människor i mångt och mycket är tvungna 

att leva enligt icke-religiösa kan det förekomma en ovilja att göra undantag för 

religiösa övertygelser. De kan lätt avfärdas som fanatiska. Staten kan då helt en-

kelt följa majoritetens åsikter beträffande vad som är i allmänhetens intresse och 

vad som inte bör tolereras. Avsikten med mänskliga rättigheter är dock enligt 

Trigg att de ska skydda minoriteter mot majoritetens tyranni. Det finns enligt ho-

nom en risk för att religionsfrihet vilar på vad majoriteten finner acceptabelt. Det 

faktumet att religion har drivits bort från den offentliga sfären och gjorts föremål 
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till en personlig preferens nedvärderar redan dess rätt att höras eller levas efter i 

samhället. Principen att religiösa krav är oförmögna en rationell diskussion möj-

liggör också för en stat och dess politiska och rättsliga institutioner att marginali-

sera religion och se på religion som en privat fördom av människor som vägrar att 

anpassa sig till det som majoriteten är bekväm med. Religion kan då bli något som 

ska hanteras, kontrolleras och slutligen ignoreras. Eftersom religionsfrihet är en 

mänsklig rättighet kan den dock inte enligt Trigg beviljas, modifieras eller återkal-

las av politiska skäl. Religionsfrihet ligger i grunden av demokratin.88  

Roger Trigg beskriver väl hur ett demokratiskt samhälle fungerar och risken som 

föreligger för minoritetsgrupper. Han för fram en mycket viktig sak och det är hur 

vi uppfattar mänskliga rättigheter. Om de ska ha någon djupare innebörd för oss 

människor och i vårt samhälle bör de kunna vara angelägna även oavsett hur små 

minoriteter vi hör till och oavsett hur problematiskt det kan vara för en stat att 

hantera en kulturell mångfald. Det här är ett område som kunde vara i behov av en 

större samhällsdiskussion framöver i demokratiska länder.  

Os Guinness anser att den mänskliga rättighetsrevolutionen tyvärr för många har 

blivit en religion i sig själv vilket är naivt. Det finns enligt honom tre kärnbegrepp 

som moderna människor fortfarande anser självklara och oangripliga: mänsklig 

värdighet, frihet, jämlikhet. Trots att dessa enligt honom kan anses ha en judisk-

kristen grund så förekommer det fortfarande en oklarhet och klyfta i samhället 

beträffande vad de skall grundas på. Om vi inte har en sund bas för mänsklig vär-

dighet kommer frihet och jämlikhet också småningom att falla sönder. Guinness 

citerar John F. Kennedy som sade att människans rättigheter inte kommer från 

statens generositet utan från Guds händer. Enligt Guinness har vi sedan 1960 till 

idag fått en större klyfta beträffande vad västerländska övertygelser grundar sig på 

än i jämförelse med 1776 till 1960. Dessutom har allt i världen blivit en mänsklig 

rättighet t.ex. rätten att älska, barnets rätt att leka o.s.v. vilket leder till att ju mer 

rättigheter vi främjar ju mer kommer de att drabba samman och framförallt 

minska i värde.89 
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Os Guinness betonar vikten av att en stat är medveten om vad en mänsklig rättig-

het grundar sig på samt vad som är en mänsklig rättighet. Det här bör ses som 

kritiska faktorer beträffande religionsfrihet. Ifall en verklig mänsklig rättighet inte 

grundar sig på något djupare än en politisk överenskommelse hur skall minoritets- 

eller utsatta grupper i ett samhälle då någonsin kunna ha en tro på att deras utsatta 

situation i enlighet med en mänsklig rättighet skall förbättras och speciellt så ifall 

den står i konflikt med en majoritetssyn i samhället? Frågan om religionsfrihet bör 

därför även uppfattas som en del av frågan om minoritetsrättigheter och de demo-

kratiska utmaningar minoriteter står inför i ett demokratiskt samhälle.  

Enligt Roger Finke så har internationella studier visat att när sekulära, kulturella, 

sociala och religiösa grupper mobiliseras mot religiösa minoriteter i en stat kom-

mer begränsningarna på religionsfrihet att öka. Många nationella och kulturella 

identiteter är så tätt sammanvävda med eller mot utvalda religioner att religions-

frihet för alla upplevs som att den utmanar den kulturella identiteten i sin helhet. I 

vissa länder kan den dominanta religionen fungera som en källa till nationell iden-

titet eller kulturell enhet. Att tillåta religiösa utmanare samma status ses som att 

det hotar det större kollektivet. I andra länder kan religion erbjuda en moralisk 

grund eller legitimitet för rättsliga, politiska och sociala organisationer/ledare med 

alternativa religioner som hotar ordningen. Slutligen i vissa länder kan det även 

uppstå tryck från sekulära grupper som t.ex. marxistiska politiska grupper som 

försöker begränsa en religions inflytande. Påtryckningar och motiv för att be-

gränsa religion varierar också beroende på spänningen mellan religioner och kul-

turer i ett samhälle.90  

Vi kan härmed förmoda att t.ex. i en stat med enhetlig religiös bakgrund och stark 

nationell religiös identitet, stark polarisering/spänning mellan olika samhällsgrup-

per och religion samt påtryckningar mot religion från sekulärt håll så finns det 

sannolikt även ett starkt tryck/motiv för att begränsa religionens inflytande i sam-

hället. För att motverka detta skulle en stat i så fall bl.a. vara tvungen att ta itu 

med frågor om nationell identitet, minska samhällspolariseringen och överbrygga 

religiösa-sekulära samhällsklyftor.  

                                                           
90 Finke. Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview, 303-306. 
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Finke hänvisar även till studier som visar på att religiösa monopol som stöds av 

stadsbidrag tenderar att vara lata och mindre effektiva samt att sådana samhällen 

har mindre skillnad mellan religiösa och sekulära institutioner och religiösa sym-

boler, retorik och ritualer ingjutna i kulturen. När religiös aktivitet sedan ökar i 

landet kommer religionens roll i många statsrelaterade institutioner att minska.91  

Det här är en intressant analys som visar på att t.ex. en statskyrkas kris och ökade 

diskussioner beträffande religionens roll i t.ex. skolor kan sammanfalla med en 

ökning av religionsaktiviteten i samhället. Det kan förefalla som religionen är på 

nedgång i samhället medan den i själva verket totalt sett är på uppgång.      

3.3. Internationella erfarenheter av religion och migration 

Det fanns 232 miljoner internationella migranter i världen år 2013 vilket utgjorde 

3.2% av världens befolkning. Andelen internationella migranter i industriländer 

var dock 10.8% och Europa och Asien tog tillsammans emot nästan 2/3 av alla 

internationella migranter. Andelen internationella migranter i Europa har stigit 

snabbt från 7% år 1990 till 10% år 2013. Det totala antalet flyktingar i världen var 

15.7 miljoner år 2013 vilket utgjorde ca 7% av alla internationella migranter.92 

FN:s flyktingorgan UNHCR visar i The Asylum Trends 2014 Report på hur krigen 

i Irak och Syrien samt väpnade konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter 

och försämrade säkerhets och humanitära förhållanden i andra länder förra året 

drev antalet asylansökningar i industriländer till den högsta siffran på 22 år. I bör-

jan av 2014 fanns det 51.2 miljoner människor som hade tvångsförflyttats till följd 

av förföljelse, konflikt, allmänt våld eller kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Av dessa var 16.7 miljoner flyktingar och 33.3 miljoner internt fördrivna flykting-

ar i sitt eget land.93  

Enligt UNHCR:s Mid-Year Trends 2014 Report har Mellanöstern och Nordafrika 

övertagit Asiens och Stillahavsområdets tidigare ledande roll som värd för flyk-

tingar. Eftersom de ekonomiska, sociala och mänskliga kostnaderna för att ta hand 

                                                           
91 Ibid, s. 306 
92 United Nations. Population Facts. The number of international migrants worldwide reaches 232 
million. No. 2013/2 September 2013 Department of Economic and Social Affairs, Population Di-
vision. United Nations, 1-2, 4.  
93 Asylum applications in industrialized world soar to almost 900,000 in 2014. News Stories, 
UNHCR. 2015-03-26.  
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om flyktingar och internflyktingar idag bärs upp huvudsakligen av fattiga sam-

hällen kommer en utökad solidaritet att krävas ifall vi vill undvika risken för att 

allt fler utsatta människor lämnas utan ordentligt stöd.94 De tjugoåtta medlemssta-

terna i EU registrerade 570 800 krav på asyl under 2014 vilket var 44% mer än 

under 2013. Mer än 218 000 flyktingar och migranter korsade Medelhavet till 

Europa 2014 vilket var nästan tre gånger så många som den senaste högperioden 

med runt 70 000 under den arabiska våren 2011. Hälften kom från Syrien och 

Eritrea.95 

Vi kan förvänta oss att Europa framöver bör ta en allt aktivare roll som internat-

ionell flyktingmottagare. På basen av varifrån flyktingströmmarna går kan man då 

förvänta sig att en stor del av de internationella flyktingarna är muslimer och har 

islam som religion. Det kommer att öka behovet av att anpassa människor i 

Europa inte enbart i en sysselsättningssynvinkel utan även i en religiös synvinkel. 

Det tidigare ’kristna Europa’ kommer att bli allt mer multireligiöst varvid relig-

ionsfrihetsfrågor också lär aktualiseras i en större utsträckning. Det här gäller 

framförallt i religiöst enhetligt monotona länder där religion huvudsakligen be-

traktats som en privatsak och länder som inte tidigare haft så stor erfarenhet av 

islam. Tidigare internationella forskningserfarenheter av migration och religion 

kan då vara av stor vikt för stater när de tar emot nya medborgare. När man beak-

tar att arbetslöshetens medeltal i EU för tillfället ligger runt 10% inser man också 

att flyktingar som kommer till Europa inte kan förvänta sig en lätt integrering på 

arbetsmarknaden.96 Religion och religiösa aspekter kan då få en allt viktigare roll 

beträffande deras integration och för deras välmående.     

Phillip Connor har forskat i religionens betydelse inom internationell migration 

och i synnerhet beträffande Nordamerika och Europa. Han har kommit fram till 

att regeringsledare och beslutsfattare kämpar med att förstå samhällsfrågor som 

berör invandrares tro. Det finns en stor kunskapslucka inom ämnet men för att 

förstå invandrare måste man förstå deras religiösa tro. Invandrarnas religiösa tro 

berör deras dagliga interaktion med icke-invandrare, formar framtiden för invand-

                                                           
94 War stokes further growth in forced displacement in first half of 2014. News Stories. UNHCR. 
2015-01-07. 
95 UNHCR Asylum Levels and Trends In Industrialized Countries 2014. United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR). 2015-03-26: 2, 5.   
96 Harmonized unemployment rate by sex. Eurostat.  
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rarna i deras nya samhälle och påverkar även samhället förutom invandrarna 

själva.97 Två variabler är enligt Connor vanliga och speciellt intressanta när man 

går igenom statistik beträffande invandare och allmänheten: religiös identitet dvs. 

religiös tillhörighet med en viss religiös grupp och religionsutövning dvs. fre-

kvens av religiös närvaro vid gudstjänster. Den religiösa identiteten kan forma den 

ekonomiska framgången för en immigrant i det nya landet. Det förefaller enligt 

Connor som om invandrare i religiösa minoriteter är mindre benägna att bli an-

ställda och hålla professionella jobb när de bor i omgivningar där religion har en 

relativt nära relation med staten och religiösa minoriteter utgör en stor andel av 

destinationslandets invandrare. Connor betonar även att i vissa fall förefaller det 

som om invandrare som regelbundet deltar i gudstjänster är mer benägna att bli 

nya medborgare och även småningom rösta i nationella val. De flesta invandrare 

som deltar i gudstjänster är lyckligare än de som inte regelbundet deltar i guds-

tjänster.98 

Det här betyder att religion kan vara ett hinder för att få en anställning för en in-

vandrare i det nya landet men att regelbundet deltagande i gudstjänster kan bidra 

till invandrares välmående. Ur en statlig synvinkel borde detta betyda att en stat 

har ett speciellt incentiv att främja gudstjänstutövning för invandrare eftersom det 

kan upprätthålla invandrarnas mentala hälsa. Ur en samhällssynvinkel borde inte 

detta innefatta alltför stora penningsummor för staten och därigenom också kunna 

vara ett attraktivt politiskt mål.  

Connor betonar att studier visar på hur religiösa församlingar och religiösa orga-

nisationer ofta är de första som möter invandrare och hjälper invandrarna när de 

kommer till ett nytt land. De kan inte enbart hjälpa invandrare beträffande grund-

läggande gudstjänstritualer och andliga upplevelser utan även erbjuda invandrarna 

en förtrogen plats för etniska grupper att samlas på vilket kan hjälpa invandrarna i 

deras anpassning till det nya samhället. Förutom att bidra till bättre psykologiskt 

välmående kan invandrare ofta få hjälp av församlingarna och organisationerna i 

form av en miljö som uppmuntrar till att uppnå akademisk framgång, sociala nät-

                                                           
97 Connor, Phillip. Immigrant Faith. New York, USA: New York University Press, 2014, 4-6. Se 
även: Kackur, Kim. Hur upplever invandrare religionsfrihet i Finland? Fältstudium och praktik. 
Uppsala Universitet. 2014-10-27: 3, 6-7.   
98 Ibid, 116-118. Se även: Kackur. Hur upplever invandrare religionsfrihet i Finland? Fältstudium 
och praktik. Uppsala Universitet. 2014-10-27: 3, 6-7.   
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verk och juridisk hjälp. Det kan bidra till att invandrarna blir fullvärdiga med-

lemmar i samhället.99 

Här kan vi fråga oss ifall alla västerländska stater idag fullt ut förstår vilken roll 

som religion och religiösa församlingar kan ha beträffande invandrares anpass-

ning till det nya landet? Förstår regeringar och samhällsledare religionens plats i 

det civila samhället beträffande invandrares välmående och därigenom även det 

som bidrar till den positiva output som invandrare kan tillföra samhället? De här 

frågorna är speciellt intressanta i sekulära samhällen där religion kanske inte spe-

lar så stor roll i människors dagliga liv och stater inte nödvändigtvis tidigare upp-

märksammat religionens samhälleliga potential.   

Beträffande vår inställning till flyktingar i Europa påvisar Marie-Bénédicte 

Dembour att Europadomstolen skiljer sig från den Interamerikanska domstolen 

för mänskliga rättigheter. Europa har huvudsakligen sett sig som mottagarländer 

medan latinamerikanska länder huvudsakligen sett sig som avsändarländer. Det 

här gör att man kan förvänta sig att Interamerikanska domstolen stöter på mycket 

mindre motstånd än Europadomstolen när den tar fram domar som är gynnsamma 

för migranters rättigheter. Dessutom uppfattas bilden av immigranten hos euro-

péer ofta, inte alltid, som mer hotfull än vad som är fallet i Latinamerika. Enligt 

Dembour har det alltid varit och fortfarande är mycket svårt för migranter att få 

kränkningar av sina mänskliga rättigheter erkända och fördömda av Europadom-

stolen. En migrant är dock en människa och individ utrustad med mänskliga rät-

tigheter vilka måste respekteras. Dembour har varit mycket besviken över ett antal 

beslut som Europadomstolen historiskt sett tagit och som hållit tillbaka kampen 

för migranters rättigheter. Det här ledde henne till en större undersökning av dom-

stolens prejudikatlag varvid hon insåg att problemet var mycket större än endast 

de domstolsbeslut hon inledningsvis noterade. Dembour anser att det är hög tid att 

nu vakna upp och inse att om staten kommer undan med att behandla utsatta mi-

granter på ett hårt sätt då är det legitimt att befara att också andra utsatta männi-

skor i våra samhällen snart kommer att täckas in av samma behandling. Idag är 

                                                           
99 Ibid, 120. Se även: Kackur. Hur upplever invandrare religionsfrihet i Finland?, 3, 6-7.   
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det invandrare från fattiga och krigshärjade länder som presenteras som ett gissel 

för våra samhällen och som får utstå en omänsklig behandling.100 

Clara Sandelind anser också att gränspolitiken i såväl EU, USA och Australien 

har utvecklats i en alltmer aggressiv riktning vilket inneburit en kriminalisering av 

migranter och en militarisering av gränspolitiken. Migrationsfrågor har utsatts för 

forskningstrenden ’securitization’. Det handlar om hur man utmålar ett fenomen 

som en säkerhetsfråga och som ett hot mot statens säkerhet. Det leder sedan till en 

aggressivt utformad politik. Det här är tydligt beträffande människor som rör sig 

irreguljärt över gränser. Gränskontroll förknippas med nationens och territoriets 

säkerhet och hotet dvs. migranter och asylsökande måste stoppas även om det 

påvisats att det inte finns några samband mellan irreguljär (=illegal) invandring 

och terrorism i anknytning till den elfte september eller terroristbombningarna i 

Madrid 2004. Terrorhotet är dock en viktig aspekt i migrationsdebatten och politi-

ken i både USA och Europa.101 

Vi kan därmed fråga oss hur stor mänsklig värdighet migranter möts av när de 

kommer till Europa? Media och politiker förefaller kunna spela en stor roll i ut-

formandet av hur vi ser på migration och asylsökande där terrorhotet är ett stän-

digt förekommande inslag. Dembour varnar också mycket riktigt för att om vi 

godkänner en hård behandling av migranter kan vi även förvänta oss att det kan 

’spilla över’ till andra utsatta samhällsgrupper/minoritetsgrupper.  

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon betonade redan i maj 2014 på ett besök i 

Sverige att migranternas mänskliga rättigheter och värdighet måste respekteras 

bättre och att man inte får diskriminera dem oavsett deras legala status. Han upp-

manade också länder som Sverige och många andra att vissa större tolerans för att 

invandrare lättare ska kunna integreras i samhället. Enligt honom är synen på mi-

granter alltför negativ och speciellt i tider med hög arbetslöshet bör man vara 

uppmärksam ifall det finns en tendens att använda migranter som syndabockar.102 

 

                                                           
100 Dembour, Marie-Bénédicte. When Humans Become Migrants. Oxford, United Kingdom: 
Oxford University Press, 2015, 1, 14-15, 22, 32.   
101 Sandelind, Clara. När väst förklarade krig mot de hjälplösa. Svenska Dagbladet. 2015-04-28: 
23.   
102 Von Hall, Gunilla. Migration ska ses som en möjlighet. Svenska Dagbladet. 2014-05-16: 22.  
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3.4. Den framtida sekulära statsmodellen  

Finns det då någon statsmodell som kan anses vara speciellt gångbar för moderna 

västerländska demokratier beträffande deras förhållande till religion i samhället?  

Os Guiness anser att många utbildade i väst fortfarande tror på sekulariseringsteo-

rin från upplysningstiden dvs. att ju mer modern världen blir ju mindre religiös 

blir den - med Europa som förebild. Sekulariseringsteorin har dock enligt honom 

visat sig felaktig och det är idag helt klart att religionen inte är på väg att för-

svinna ur världen bortsett från två undantag (geografiskt och filosofiskt): Europa 

(historiska skäl) och välutbildade människor.103 Roger Trigg stöder denna syn och 

menar att religion kommer alltid att finnas i samhällen. Det moderna Västeuropa 

är inte typisk för den allmänna erfarenheten av mänskligheten.104 William Inbo-

den å sin sida betonar att vad modernitet med all sannolikhet för med sig är plural-

ism.105 Det sker genom migration och urbanisering där människor med olika tros-

uppfattningar och värderingar möter varandra, genom massutbildning och mass-

läskunnighet vilket öppnar upp kognitiva horisonter okända för de flesta männi-

skor i förmoderna samhällen och kanske mest dramatiskt genom det moderna me-

diet för masskommunikation. Dessutom sprids och intensifieras denna effekt ge-

nom globaliseringen. Den religiösa pluralism som uppstår genom modernisering-

en innebär att religiösa institutioner måste hantera konkurrens.106  

Charles Taylor betonar att alla idag är överens om att en modern, mångfaldig de-

mokrati måste på något vis vara sekulär och urskiljer två centrala begrepp. Han 

betonar först att det är viktigt att inse att sekularism huvudsakligen vill kontrollera 

religion, definiera dess plats i det offentliga livet och stadigt hålla kvar religionen 

på denna plats. Han betonar därefter att huvudpunkten i en sekulär regim är att 

leda den religiösa och metafysiska-filosofiska mångfalden av åsikter rättvist och 

demokratiskt. Det innebär såväl vissa gränser för religiöst motiverade handlingar i 

den offentliga sfären som liknande begränsningar för icke-religiösa filosofier. 

Enligt Taylor är det andra begreppet överlägset i vår nuvarande tid framförallt 

p.g.a. den ökande mångfalden i västerländska demokratier. Det skyddar männi-

                                                           
103 Guinness. The Global Public Square, 137-138.  
104 Trigg. Equality, Freedom & Religion, 24.  
105 Med hänvisning till Peter Berger, Grace Davie, Effie Fokas. 
106 Bradley. Challenges to Religious Liberty in the Twenty-First Century, 157.  
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skor i deras tillhörighet och/eller utövande av den livssyn de väljer/befinner sig i 

och det behandlar människor lika oavsett livssyn samt ger också alla en möjlighet 

att bli hörda.107   

Enligt Taylor är det komplext att hantera mångfald i ett samhälle eftersom man 

eftersträvar mer än en god sak. Han ser att det är tre mål som bör eftersträvas i 

enlighet med tre kategorier från den franska revolutionens treenighet: frihet, jäm-

likhet, broderskap. Friheten består i att ingen skall påtvingas religion eller en 

grundläggande övertygelse vilket allmänt definieras religionsfrihet. Jämlikheten 

består i att ingen specifik religiös eller icke-religiös livsåskådning skall åtnjuta en 

privilegierad ställning och än mindre antas som statens officiella syn samt att det 

måste finnas jämställdhet mellan människor av olika trosuppfattningar och grund-

läggande övertygelser. Broderskap består i att låta alla andliga familjer få sin röst 

hörd och inkluderade i den pågående processen av att fastställa vad samhället 

handlar om dvs. dess politiska identitet och hur det skall förverkliga dessa mål 

dvs. den exakta regimen av rättigheter och privilegier. Taylor vill också addera ett 

fjärde mål vilket innebär att vi så mycket som möjligt försöker upprätthålla har-

moniska relationer och hövlighet mellan anhängare av olika religioner och livså-

skådningar. Statsneutralitet ska inte gynna eller missgynna religiösa ståndpunkter 

eller vilken som helst grundläggande religiös/icke-religiös ståndpunkt. Man kan 

inte gynna kristendom över islam ej heller religion över icke-religion eller vice 

versa.108 

Charles Taylors åsikter är väl motiverade och hans fjärde mål att upprätthålla 

harmoniska relationer och hövlighet kan ses som intressant i dagens moderna 

samhällen. Det här är ett område där man kan anse att politiker och nationell me-

dia har en viktig roll som förebilder samt genom att erbjuda debattarenor på ett 

demokratiskt, nyanserat och vänligt respektfullt sätt. Det allmänna diskussions-

klimatet i samhället får en central roll i hur människor med olika bakgrund och 

åsikter möts. En stark samhällspolarisering kan i värsta fall bidra till en negativ 

diskussionston och försvåra samarbetet mellan olika grupper.  

                                                           
107 Stepan, Alfred. och Taylor, Charles (red.). Boundaries of Toleration. New York, USA: Columbia 
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108 Ibid, 60-61  
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Robert Putnam visar på hur USA trots en stark religiös polarisering även kan ha 

en väl fungerande religiös pluralism. Man gynnar ingen speciell religion samtidigt 

som amerikaner fritt kan utöva sin religiösa tro. Avsaknaden av ett statligt drivet 

religiöst monopol kombinerat med en bred sfär av religiös frihet har skapat en 

idealisk miljö för ett blomstrande religiöst ekosystem. Religioner konkurrerar, 

anpassar sig och utvecklas genom att amerikaner fritt flyttar från en församling till 

en annan och t.o.m. från en religion till en annan. Nästan alla amerikaner är be-

kanta med människor med en annan religiös bakgrund och även om du själv inte 

genomgått en religiös förändring känner du troligen någon som har gjort det. Det 

här skapar ett virrvarr av relationer mellan människor med olika religiösa bak-

grunder som bidrar till att den religiösa polarisering som existerar inte drar isär 

nationen. Polariseringen har inte åtföljts av religiös segregation. Amerikaner arbe-

tar, lever tillsammans och gifter sig idag i allt större utsträckning med människor 

med annan religion eller ingen religion alls. Det är svårt att demonisera religiösa 

eller icke-religiösa människor du känner och älskar.109  

Putnam visar på hur den religiösa samhällsutvecklingen naturligt formar såväl 

religioner som människor genom mänskliga relationer över religionsgränser. Ett 

öppet samhälle som ger alla parter samma verksamhetsförutsättningar bidrar till 

att skapa ett fungerande religionsekosystem. På det här viset får även religion och 

icke-religion den plats/de platser i samhället som de förtjänar. Det bör anses vara 

en öppen demokratisk och rättvis samhällsmodell.  

Om vi istället har ett samhälle som är starkt kulturenhetligt monotont, inte tillåter 

religionen att ta plats i det offentliga rummet och även har en stark samhällspola-

risering mellan olika samhällsgrupper är risken stor att vi får ett helt annat resul-

tat. Det kan bidra till en demonisering av t.ex. religion/religiösa grupper och till 

att dominerande religiösa trosuppfattningar inte utvecklas och anpassar sig till 

samhällsförändringar eftersom de inte utsätts för någon direkt religiös konkurrens. 

Sådana samhällen löper stor risk att både uppfattas och bli konservativa. Ifall det 

även existerar en stark mobilitet, människor flyttar runt i landet och bryter upp 

från sina rötter, en stark fokus på individualitet - i motsats till religionens starka 

fokus på gemenskap - är det även sannolikt att den dominerande religiösa trosupp-
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fattningen i landet kan vittras sönder. Det leder helt enkelt till ett samhälle där 

människor gradvis fjärmas från religion och religionens bidrag till den gemen-

samma samhällsmoralen försvinner eftersom dess plats i det offentliga utrymmet 

begränsas. Den här utvecklingen kan även förstärkas ifall pengar och individuell 

finansiell framgång har en framträdande roll i såväl samhället som människors liv 

och inte kombineras med omsorg om andra och medkänsla för de som har det 

sämre i samhället.  

Det kan anses legitimt att fråga om inte ovan beskrivna också har varit fallet de 

senaste årtiondena i många västerländska demokratier t.ex. i Europa som en följd 

av marknadsekonomi/neoliberalism och ett starkt fokus på individen och indivi-

duella val. Man kan fråga sig om den historiska utveckling som Peter Beyer tidi-

gare beskrev lett till att staten tidigare var allierad med religionen men idag istället 

allierat sig med företagen. Vi har helt enkelt fått en ny maktstruktur i våra sam-

hällen. Man kan även fråga sig ifall inte företagen också övertagit en del av mak-

ten från staterna och allt mer underkastar stater marknadens krav?  

Os Guinness ser positivt på ökad interreligiös dialog liksom många nya initiativ 

beträffande medborgardiplomati men dessa initiativ är enligt honom alla begrän-

sade. Oavsett vilken typ av försoning som uppnås genom interreligiös dialog be-

gränsas den till vissa religioner snarare än alla och försoningen omfattar oftast inte 

sekulära medborgare.110 I sekulära samhällen där religion inte har någon stor eller 

framträdande roll kan man således inte heller förvänta sig att interreligiösa dialo-

ger skapar någon större samhällsförändring.  

Kenan Malik anser att det har funnits en ledande syn i Europa att invandring och 

integration måste hanteras genom statlig politik och institutioner men enligt ho-

nom uppstår sällan en verklig integration av immigranter eller ursprungsbefolk-

ning genom statens åtgärder. Integration formas istället huvudsakligen genom 

civilsamhället och enskilda band som människor bildar med varandra samt genom 

de organisationer som de etablerar för att främja deras gemensamma politiska och 

sociala intressen. Det är enligt Malik en erosion av sådana här band och institut-

ioner som har visat sig vara så problematiskt i Europa. För att reparera vad detta 

tillbakadragande har gjort och återuppliva en ny progressiv universalism behöver 

                                                           
110 Guinness. The Global Public Square, 185.  
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inte Europa så mycket en ny statlig politik som en förnyelse av det civila sam-

hället.111 Malik visar här på att staten och dess institutioner inte själva kan anses 

vara de viktigaste aktiva aktörerna i integrationsarbetet utan det är det civila sam-

hället som behöver återupplivas i Europa. I det sammanhanget kan man anse att 

religiösa församlingar borde ha potentialen att spela en viktig integrationsroll i att 

föra människor ihop med varandra och bidra till att främja immigranternas sam-

hällsintressen.112  

3.5. Stater och identitet 

Identitet får en speciell roll beträffande religionsfrihet eftersom religionstillhörig-

het ofta kan anses ha en viktig roll i hur människor identifierar sig själva. Ett öp-

pet samhälle inkluderar människor med olika religionstillhörighet medan ett 

stängt samhälle exkluderar människor på basen av deras religionstillhörighet.  

En modern stat har enligt Charles Taylor en politisk identitet som definierar och 

svarar på frågan för vem/vad och som skiljer sig från samhällsmedlemmarnas 

identitet som definierar vad som är viktigt i deras liv. Dessa båda identiteter bör 

ibland överlappas för att samhällsmedlemmar ska kunna identifiera sig med sta-

ten. En modern demokratisk stat kräver idag enligt Taylor ett folk med en stark 

kollektiv identitet. Demokrati tvingar oss att visa mycket mer solidaritet och en-

gagemang för varandra i vårt gemensamma politiska projekt i motsats till vad som 

krävdes i tidigare hierarkiska och auktoritära samhällen. Medborgarna måste idag 

göra för sig själva vad de styrande tidigare gjorde för dem. Det kommer endast att 

ske ifall medborgarna starkt kan identifiera sig med sin politiska gemenskap samt 

dom som delar gemenskapen med dem. Det krävs ett starkt engagemang för att 

göra det gemensamma arbetet och en hög nivå av ömsesidigt förtroende. För att 

skapa en stat är samhällen tvungna att åta sig det svåra och aldrig avslutade upp-

draget att definiera sin kollektiva identitet och för att vara livskraftig ibland skapa 

en känsla av gemensam tillhörighet.113 

                                                           
111 Malik, Kenan. The Failure of Multiculturalism. Foreign Affairs 94 no. 2 (2015): 32. 
112 I tidsskriften SANS Nr. 2 (2015) Apr-Jun förefaller det som om man i artikeln Assimilation eller 
kulturell mångfald?, s. 16-24, översatt stora delar av Kenan Maliks ovan nämnda artikel The Fai-
lure of Multiculturalism till svenska men bl.a. valt att inte översätta denna slutsats beträffande 
civilsamhällets viktiga roll och kravet på dess förnyelse.  
113 Stepan, Taylor. Boundaries of Toleration, 66-68.   
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Det är således uppenbart att i takt med att vi upplever våra samhällen som mindre 

hierarkiska/auktoritära ökar kravet på medborgarnas eget ansvar och deras sam-

hällsaktivitet. Ett högt upprätthållande av tillit och förtroende är av avgörande 

betydelse för en välfungerande demokrati. Den kollektiva identiteten blir aldrig 

heller helt slutgiltigt fastslagen. En intressant aspekt är ifall det som tidigare an-

vändes för att skapa den kollektiva identiteten i en stat t.ex. idrottsframgångar inte 

nödvändigtvis längre fyller samma roll? Om identiteter byggs upp till stor del en-

ligt prestationer hur går det då för de som förlorar i ett samhälle? Vad händer med 

människors identitet om ett helt land presterar dåligt? Det kunde vara önskvärt att 

idag ha en bredare och djupare samhällsdiskussion beträffande vad det egentligen 

är en stat t.ex. i Norden borde bygga upp den kollektiva identiteten kring. Är det 

t.ex. prestationer, mänskliga sätt att vara eller någon kombination mellan dem? På 

vad skall tyngdpunkten ligga för framtiden? Ett ensidigt fokus kan undergräva 

andra viktiga områden för människors välmående och välbefinnande. Om rege-

rande nationella politiker väljer att ensidigt bygga upp identitet kring prestationer, 

framgång och ekonomiskt välstånd finns det inte då också en risk att de sågar av 

grenen de själva sitter på vid nästa nationella val ifall det inte visar sig gå bra eko-

nomiskt för landet/individer? Kring vilka värden vill vi bygga upp vår kollektiva 

identitet i samhället?  

Charles Taylor anser att en politisk identitet ofta definieras i enlighet med vissa 

grundläggande principer så som demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet 

och även i enlighet med historiska, språkliga och religiösa traditioner. Det är up-

penbart att vissa av dessa kan åtnjuta en halv-helig status i samhället men allt ef-

tersom moderna demokratier gradvis diversifieras måste stater genomgå omdefi-

nitioner av sina historiska identiteter. Det kan vara såväl omfattande som smärt-

samt.114 Stater bör således vara självkritiska och med öppna ögon se in på sin 

historia.  

Martha Nussbaum ger ett antal råd till dagens skolor beträffande hur de kan lära ut 

en kritisk men ändå kärleksfull fosterländsk patriotism till barn. Detta anser jag 

dock att även kan ses i ett större perspektiv också för äldre människor. Enligt 

Nussbaum måste skolor börja med kärlek och inse att barn inte kommer att bli bra 

                                                           
114 Ibid, 68  
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oliktänkare eller kritiker i en nation om de inte först bryr sig om nationen och dess 

historia. Ett kritiskt tänkande bör tidigt läras ut till barnen och skolan bör även 

fortsätta undervisa om det. Dessutom är det viktigt att lära ut patriotism på ett 

sådant sätt att eleverna aktivt föreställer sig olika minoriteters situation t.ex. reli-

giösa oliktänkare och även lever ut dessa roller i teaterproduktioner i klassrum-

met. Det ger barnen en känsla av stigmatisering och utanförskap de inte kan få 

någon annanstans. Skolor bör även visa på orsaken till tidigare krig utan demoni-

serande. Ett problem med patriotism har tidigare varit att det lett till att människor 

demoniserat andra länder och människor för att oklokt föra krig mot dem. Avslut-

ningsvis bör skolor även lära ut en kärlek till den historiska sanningen och av nat-

ionen som den verkligen är. Det är en historisk snedvridning om man stigmatise-

rar minoriteter och förhålla sig okritiskt gentemot homogenitet. Man måste lära 

elever hur man värderar historiska bevis samt hur man konstruerar, kritiserar och 

sedan försvarar en historisk berättelse. Det finns idag politiska grupper som ibland 

gör postmoderna attacker mot den historiska sanningen för att berömma sin egen 

slarviga och felaktiga berättelse. Fosterländska patrioter tycker ofta inte om verk-

ligheten utan föredrar en glorifierad version av såväl det förflutna som nuet.115 

Charles Taylor anser att demokratiska samhällen inte nödvändigtvis organiseras 

kring en civil religion vilket Rousseau hävdade utan kring en civiliserad filosofi 

förankrade i de tre normer som dagens samhällen ofta uttrycks i 1) mänskliga rät-

tigheter, 2) jämlikhet och icke-diskriminering, 3) demokrati. Den civiliserade filo-

sofin verkar kräva en djupare grund samt att vi för stabilitetens grund även accep-

terar en gemensam grund. En verkligt mångsidig demokrati kan inte återgå till en 

civil religion eller antireligion utan att överge sina egna principer vilket gör att vi 

är dömda att leva i en överlappande konsensus. Pluralistiska moderna samhällen 

kräver ett starkt fokus på att balansera samvetsfrihet med jämlik respekt. Vi löper 

annars risk att begränsa invandrarminoriteters religionsfrihet med kraft av våra 

historiska institutionella arrangemang och samtidigt ge minoriteter en bild av att 

de på intet sätt åtnjuter samma status som den sedan länge etablerade majoritets-

delen av befolkningen. En stat kan inte vara kristen, muslimsk eller judisk men 

lika lite kan den vara marxistisk, kantiansk eller utilitaristisk. En demokratisk stat 

kommer i bästa fall att rösta för lagar som återspeglar dess medborgares verkliga 

                                                           
115 Nussbaum. Political Emotions, 249-255.  
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övertygelser men besluten kan inte utformas på ett sätt som ger ett särskilt erkän-

nande till någon specifik syn.116 Här kan vi se exempel på hur premiärminister 

David Cameron under detta år i Storbritannien agerade på ett helt motsatt sätt i 

samband med ett påsktal på Facebook. Cameron ansåg att Storbritannien är ett 

land som välkomnar, omfamnar och accepterar andra trosuppfattningar men fort-

farande är ett kristet land.117 Man kan fråga sig hur medborgare med annan än 

kristen bakgrund upplever sin status i samhället när de uppenbarligen inte kan 

omfamna vad Cameron ser som centralt för Storbritannien. Ett sådant uttalande 

bör anses bidra till att skapa A och B-medborgare och öka spänningarna mellan 

människor och grupper i samhället.    

Beträffande en kulturellt homogen stat som ännu inte t.ex. har någon stor andel 

invandrare eller stora minoritetsreligioner kan staten också vara politiskt ovillig 

att göra förändringar till förmån för mindre grupper. Om staten dock förväntar sig 

att såväl invandrare som minoritetsreligioner kommer att växa framöver vore det 

ansvarslöst att inte redan i ett tidigt skede börja göra nödvändiga samhällsföränd-

ringar och anpassningar till ett framtida mer mångkulturellt samhälle. Dessutom, 

vilket tidigare nämnts, borde ju även mänskliga rättigheter om de överhuvudtaget 

skall ha någon djupare innebörd gälla för alla människor oavsett hur få de må vara 

i ett samhälle. Martha Nussbaum anser också att det i en stat måste finnas en all-

män strävan efter rättssäkerhet beträffande friheter och jämlikhet för minoriteter 

och underordnade samhällsgrupper. Stater måste enligt henne odla känslor som 

främjar jämlik respekt och tolerans samtidigt som de hindrar de som talar och 

verkar mot dessa normer. Stater kan bygga kulturer av empati och uppmuntra 

förmågan att se världen genom andras ögon och även erkänna deras individuali-

tet.118 

Abdullahi Ahmed An-Na’im beskriver ur en muslimsk synvinkel i USA vad det 

idag betyder att vara en medborgare i en stat. Enligt An-Na’im existerar det inget 

annat enhetligt eller monolitiskt mått på nationell identitet än medborgarskap. 

Varje muslim som är medborgare i USA delar samma identitet som alla andra 

amerikaner har. När medborgarskap bejakas kommer våra många och överlap-

                                                           
116 Stepan, Taylor. Boundaries of Toleration, 68-70, 72.  
117 Lundgren, Joakim. David Cameron: Storbritannien är ett kristet land. Dagen. 2015-04-10: 6.  
118 Nussbaum. Political Emotions, 122, 198.  
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pande identiteter att fortsätta utvecklas, interagera och korsbefruktas. Ju mer ak-

tivt man omfamnar medborgarskapet ju mer kommer man att kunna medverka till 

processen av vad det innebär att vara en amerikan. En väsentlig aspekt i det avse-

endet är att sträva efter solidaritet med andra medborgare för att säkra känslan av 

nationell tillhörighet vilket möjliggör alla andra sätt vi söker tillhörighet på. Be-

träffande muslimer anser An-Na’im att det bästa sättet en muslim kan försvara 

islam på är att vara den bästa muslim han/hon kan vara.119 

An-Na’ims beskrivning av vad det innebär att vara medborgare och muslim i USA 

kan lätt överföras även i en europeisk kontext och även då på andra minoritets-

grupper än muslimer. Medborgarskap är det som i sig förenar alla människor i en 

stat och Al-Na’im visar på att det bästa sättet att bidra är att själv försöka vara den 

bästa människan man kan vara.  

Roger Trigg beskriver kortfattat väl sambandet mellan religion och identitet och 

dess betydelse i samhället. Han sammanfattar att om religion hör ihop med vem 

jag är då kommer ojämlik behandling av religion att också uppfattas som ojämlik 

behandling av människor.120 

Härmed kan vi nu övergå till att se in på religionsfrihet i den nordiska kontexten. 

En bred och djup förståelse av religionsfrihet ur en juridisk, politisk, filosofisk 

och teologisk synvinkel i kombination med centrala religionsfrihetsaspekter för en 

sekulär stat underlättar avsevärt analysen av den nordiska kontexten. Vi har nu en 

utvecklad begreppsapparat och en fördjupad förståelse av de rimliga tolkningar 

och tillämpningar av kriterier som nämndes i det första kapitlet. Det primära blir 

därför nu att fokusera på vad som utmärker Norden i en religionsfrihetssynvinkel 

och vilka aspekter som framförallt bör betonas för framtiden. Avsikten är som 

tidigare nämnts att presentera en tillräckligt detaljerad nordisk landsbakgrund för 

att man fullt ut ska kunna förstå uppsatsens mer generella nordiska kontextsam-

manfattning.  

 

 

                                                           
119 An-Na’im, Abdullahi Ahmed. What is an American Muslim. New York, USA: Oxford University 
Press, 2014, 159. Se även: Kackur. Hur upplever invandrare religionsfrihet i Finland?, 7.  
120 Trigg. Equality, Freedom & Religion, 31.  
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4. DEN NORDISKA KONTEXTEN 

 

4.1.  Allmänt 

Det nordiska samarbetet anses vara ett av världens mest omfattande regionala 

samarbeten. Regionen präglas av gemensamma intressen och värderingar och har 

mycket gemensamt bl.a. livsstil, historia, språk och samhällsstruktur. Det anses 

också vara en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Nor-

den består av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland 

och Åland. De nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island 

har tillsammans ca 26 miljoner invånare: Sverige (9,6), Danmark (5,6), Finland 

(5,5), Norge (5,1), Island (0,3). De nordiska länderna samarbetar bl.a. inom miljö 

och energi för att skapa ramar för utveckling av effektiva, konkurrenskraftiga, 

säkra och hållbara energisystem.121 Det finns mycket som förenar de nordiska 

länderna och därmed även en god grund för framtida samarbete inom olika sam-

hällsområden. 

De närmaste 25 åren förväntas befolkningsökningen i Norge bli 28% och i Island 

22%. Fram till år 2035 kan Danmark förvänta sig en befolkningsökning på 7-8%, 

Finland 10% och Sverige 16%. Beträffande den demografiska försörjningsbördan 

de kommande 25 åren förväntas Finland och Åland ha den starkaste tillväxten så 

att personer över 65 år 2030 kommer att utgöra 50% av den vuxna befolkningen. 

Danmark och Sverige förväntas få endast en blygsam ökning medan Island och 

Norge förväntas bibehålla sina positioner med de lägsta andelarna äldre i Norden. 

Sysselsättningsgraden är mycket hög i Norden jämfört med andra västeuropeiska 

länder men ungdomsarbetslösheten har stigit till en av de högsta nivåerna sedan 

1995. Sverige hade år 2013 en hög ungdomsarbetslöshet på 23,6% vilket var över 

EU-genomsnittet.122 Norden kan anses vara en region som framöver kommer att 

uppleva en relativt stark immigration utifrån. Finland förefaller ha det största be-

hovet av att utöka sin arbetskraft p.g.a. landets demografiska struktur. Sverige ser 

ut att ha problem med att skapa arbetsplatser för ungdomar.  

                                                           
121 Nordisk Statistisk Årsbok 2014. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 2014, 2, 4, 7, 9-16, 28.  
122 Ibid, 38, 40, 82, 85  
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De nordiska länderna har redan upplevt ett ökat antal utländska medborgare bl.a. 

har antalet personer som beviljats asyl växlat mellan 13 000 och 36 000 per år de 

senaste 5-6 åren. Sverige beviljade år 2013 mer än dubbelt så många människor 

asyl som övriga nordiska länder tillsammans: Sverige 24 498, Norge 5 818, Dan-

mark 3 767, Finland 1 827, Island 16. År 2013 hade Sverige den största nettoim-

migrationen (=immigration-emigration): Sverige 65 130, Norge 40 073, Danmark 

27 030, Finland 18 048, Island 1 598.123 Sverige kan ses som ett föredöme beträf-

fande mottagning av invandrare/flyktingar medan Finland och Island varit mycket 

mer restriktiva. Det här visar på nationella skillnader i flyktingpolitiken.  

I en rapport från början av 2015 av Näringslivets Delegation EVA i Finland fram-

går dock att Finland kommer att behöva 34 000 nettoimmigranter/år de kom-

mande åren för att arbetskraften inte skall minska. De senaste 25 åren har befolk-

ningen ökat med över 500 000 människor men antalet sysselsatta med endast ca 

2000 personer. Behövlig arbetskraft kommer inte att fås från nuvarande inhemska 

grupper som står utanför arbetskraften t.ex. studerande, hemmafruar och pension-

ärer. Idag finns det 217 000 invandrare i arbetsför ålder i Finland och av dem är ca 

110 000 personer i arbete. Flyktingar är de som blir sämst sysselsatta i Finland. 

Generellt sett anställs många invandrare i låglönesektorer i synnerhet i huvud-

stadsregionen.124 Exemplet från Finland visar på att speciellt flyktingar löper stor 

risk att hamna i arbetslöshet varför civilsamhällets roll också kan anses vara viktig 

för deras välmående.  

Beträffande den nordiska kontexten kan man notera att kärnvärderingarna i det 

nordiska välfärdssamhället är lika möjligheter, social solidaritet och trygghet för 

alla. Alla ska ha lika tillgång till sociala tjänster och hälsovård, utbildning och 

kultur. Ett centralt mål är att göra det möjligt för alla att delta i samhällslivet och i 

samhällets beslutsprocess. Man har också omsorg om socialt utsatta och sårbara 

samhällsgrupper och prioriterar förebyggande och stödjande insatser för utsatta 

grupper och deras familjer – i synnerhet socialt utsatta barn och ungdomar. Alla 

de nordiska länderna anses vara mycket jämlika samhällen och spela en ledande 

                                                           
123 Ibid, 39, 46, 49  
124 Myrskylä, Pekka. och Pyykkönen, Topias. Tulevaisuuden Tekijät – Suomi ei pärjää ilman maa-
hanmuuttoa. EVA Analyysi No 42. Elinkeinoelämän Valtuuskunta. 2015-01-29: 1-4, 6-7.   
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roll när det gäller jämställdhet mellan könen.125 Jämlikhet, jämställdhet och om-

sorg om socialt utsatta är således centrala drag i de nordiska demokratierna.  

De nordiska länderna har också i stora drag samma syn på undervis-

ning/utbildning med centrala frågor om livslångt lärande, utbildning i principerna 

för demokrati, självständighet och kritisk medvetenhet. Synen på och inställning-

en till kulturellt liv, massmedier och religion är även likartad även om man bör 

beakta att det t.ex. i speciellt Danmark och Sverige finns institutioner som redan i 

ett tidigt stadium har sina rötter i traditionerna kring det kungliga hovet. Eftersom 

de nordiska länderna är små och exportberoende är utrikeshandeln en viktig del av 

den ekonomiska verksamheten. Länderna kan vinna mycket på en gemensam an-

vändning i samarbete med andra länder och institutioner.126 Synen på demokrati 

kan anses vara relativt likartad i de olika nordiska länderna även om det kan fin-

nas nationella särdrag. Utrikeshandeln och synen på Norden globalt sett är även 

ett område med potential för samarbete.  

Enligt Peter Kivistö och Östen Wahlbeck är den nordiska välfärdsstaten en pro-

dukt av en vilja att engagera sig i social ingenjörskonst. Offensiva statliga åtgär-

der har sett till att nivåer av ojämlikhet som oundvikligen uppstår i kapitalistiska 

marknadsekonomier inte stiger för högt. Social ingenjörskonst har även använts 

för att främja jämställdhet vilket gjort Norden till världsledare inom området. En-

ligt Kivistö och Wahlbeck råder det en bred konsensus i de nordiska länderna om 

att det är värt att bevara välfärdsstaten.127 Upprätthållande av vad som betecknar 

den nordiska kontexten blir då i praktiken social ingenjörskonst för att bevara 

välfärdsstaten. Den svenske statsministern Stefan Löfven har uttalat sig om den 

nordiska modellen. Enligt Löfven är de nordiska svaren för att klara sig i den 

alltmer ökande globala konkurrensen inte minskad trygghet och låga löner utan 

ökade satsningar på utbildning och forskning. Norden blir aldrig billigast i den 

globala ekonomin utan bör istället sikta på att bli bäst.128 Är det här synsättet att 

vara bäst då inte också något som kunde överföras till området religionsfrihet? 

                                                           
125 Nordisk Statistisk Årsbok 2014. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 58, 66. 
126 Ibid, 70, 92, 106 
127 Kivistö, Peter. och Wahlbeck, Östen (red.). Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare 
States. UK: Palgrave Macmillan, 2013, 11-12.  
128 Holmqvist, Anette. Den nordiska modellen rullar på – som en trygg bil. Aftonbladet. 2014-11-
12. 



66 
 

Norden/nordiska länder borde ha alla förutsättningar att skapa en region som kan 

vara en förebild internationellt sett beträffande religionsfrihet.      

I Sverige har framtidsminister Kristina Persson i år tillsatt ett expertråd där topp-

diplomaten och tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 

Thomas Hammarberg ska leda regeringens expertgrupp. Barns rättigheter, jäm-

ställdhet och medmänsklighet ska gå på export. Arbetet ska ske i en ny expert-

grupp med namnet ’Global samverkan’. Enligt Kristina Persson har Sverige och 

Norden en bra historia att berätta för omvärlden. Hon anser att Norden har lyckats 

lite bättre än andra med att få en hyfsad balans mellan hänsyn till människor, de-

ras behov, naturen och att samtidigt vara ekonomiskt konkurrenskraftiga. Det gör 

att andra länder gärna vill lyssna på Norden. Två andra expertgrupper ska också 

tillsättas ’Arbetet i framtiden’ och ’Den gröna omställningen’. Man anses ha en 

mjuk makt som borde användas mer.129 Det här visar på hur det redan finns struk-

turer i nordiska länder med fokus på hur mänskliga rättigheter och mjuk makt kan 

främja Sverige/Norden internationellt. Religionsfrihet kan också anses vara i linje 

med det redan utstakade exportmålet om medmänsklighet.     

4.2. Religion i Norden 

Susan Sundback har på basen av European Values Study kartläggningen 1999-

2000 sett in på den nordiska paradoxen. I hennes studie som till stor del exklude-

rar Norge har de fyra länderna Sverige, Finland, Danmark och Island en hög nivå 

av kyrkomedlemskap men en låg nivå av religionsutövning och kyrkobesök. Det 

har ofta förklarats som resultat av en anda av civil religiositet som gör kyrkan en 

symbol för nationen och för den nationella kulturen. Enligt denna föreställning är 

kyrkomedlemskap en aspekt av att individer identifierar sig med sitt land. Den 

evangelisk-lutherska statskyrkans ställning anses ha påverkat detta genom att 

människor inte varit engagerade i kyrkan men ändå ansett sig vara medlemmar. 

Partnerskapet mellan kyrka och stat, kyrka och samhälle, har av de flesta männi-

skorna tagits för givet och bedömts vara naturligt och som en följd av historien 

och enigheten mellan kyrka och stat i processerna för statsbildande fram till 1900-

                                                           
129 Holmqvist, Anette. Löfven: Ge Sverige ledarroll i världspolitiken. Aftonbladet. 2015-02-21. 
Framtidens analysgrupper är nu tillsatta. Pressmeddelande. Statsrådsberedningen. 2015-02-26.  
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talet. Det har fungerat som en social identitet för människor.130 Religionstillhörig-

het i dessa fyra länder har således historiskt sett varit tätt sammankopplat med 

nationstillhörighet.  

Sundback visar på att kyrka-stat relationerna varierat mellan de fyra länderna i ett 

historiskt perspektiv på grund av bl.a. lagstiftning och institutionella arrangemang. 

Kyrkomedlemskap för de flesta människorna i Danmark, Norge och Finland har 

t.ex. utgjorts genom barndop men så har inte varit fallet i Island och Sverige där 

medlemskap utan barndop godkändes fram till 1990-talet. Danmark, Sverige och 

Finland har tidigare haft en kyrkoskatt, Island ingen kyrkoskatt alls och Norge 

indirekt beskattning. De här skillnaderna samt även andra avvikelser har också 

inverkat på nationella skillnader när det gäller motiven för och emot kyrkomed-

lemskap.131 Ovan beskrivning visar på att trots att de nordiska länderna haft lik-

artad samhällsstruktur och religiositet har länderna valt att tolka religionsfriheten 

på olika sätt.   

Följande intressanta resultat kan utläsas från Sundbacks studie: 

 De nordiska länderna har blivit mer mångkulturella och fått en ökad religions-

pluralism de senaste årtiondena p.g.a. ökad immigration från icke-lutherska 

länder. Mest i Sverige och Danmark, mindre i Island och Finland.132  

 De flesta personer som identifierade sig som en religiös person i de fyra län-

derna hörde till en kyrka men många som inte anser sig vara religiösa har trots 

det bibehållit sitt medlemskap i en organiserad religion. Av de som var med-

lemmar i ett religiöst samfund ansåg följande andel sig vara en religiös person: 

Danmark (79%), Island (75%), Finland (69%), Sverige (42%).133  

 Trots att kyrkomedlemskap är starkt förknippat med en tro på Gud finns det 

kyrkomedlemmar i framförallt Sverige men även i viss mån i Danmark som 

inte tror på Gud. I dessa länder verkar kyrkomedlemskapet ha drabbats hårdast 

av intern sekularisering: 86% av isländarna, 85% av finländarna, 72% av 

danskarna och 59% av svenskarna med kyrkomedlemskap sade sig tro på Gud. 
                                                           
130 Sundback, Susan. Membership of Nordic ’National’ Churches as a ’Civil Religious’ 
Phenomenon. Implicit Religion, 10 no 3 N (2007), 262-263.   
131 Ibid, 264-265  
132 Ibid, 265 
133 Ibid, 266 
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Medlemskap i kyrkan har visat sig i alla länder också påverkats av de religiösa 

tjänsterna vid födsel, äktenskap och begravning.134 

 Tror man på Gud stöds det ofta av ett beroende av kyrkan som tillhandahållare 

av moralisk vägledning/moraliska råd: 93% Island, 92% Finland, 85% Dan-

mark, 71% Sverige.135  

 Kyrkomedlemskapet i Finland är mycket mera religiöst än i andra delar av 

Skandinavien och präglas av politiska konflikter under 1900-talet som berörde 

kyrkan (hotet från kommunismen) och finska seder/levnadssätt. Kyrkans reli-

giösa auktoritet accepteras också i en större utsträckning i Finland än i övriga 

länder. 

 I inga länder påverkade kyrkomedlemskap påtagligt åtaganden att arbeta, vän-

ner eller fritid.136   

 Kyrkomedlemskap i Finland är mest relaterat till nationalism och näst mest så 

i Danmark. Den här effekten är obetydlig i Sverige och svag på Island. Kyr-

komedlemskap i Sverige ansågs generellt sett inte vara en del av de tillfråga-

des nationella eller politiska identitet. En stor majoritet av medborgarna i de 

nordiska länderna är dock stolta över sin nationalitet. 

 Kyrkomedlemmar i alla länder är politiskt lite mer konservativa än andra.137 

 Sverige var det enda landet där hela 20% av de intervjuade ansåg sig vara reli-

giösa men inte tillhörde en kyrka: Island 2%, Finland 5%, Danmark 7%.138 

 Beträffande sekulärt liv var kyrkomedlemmar i Finland och Danmark mer 

engagerade i religion, familj, icke-socialistiska politiska synvinklar och nat-

ionell stolthet än i Sverige och Island. Det kan bero på att 1800-talets väckel-

serörelser har integrerats i kyrkorna i Finland och Danmark i motsats till t.ex. 

Sverige och Norge där man fick mer konflikter över statskyrkan.139 

                                                           
134 Ibid, 267-268  
135 Ibid, 267-268  
136 Ibid, 269, 275 
137 Ibid, 270, 274  
138 Ibid, 277  
139 Ibid, 277-278  
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På basen av ovan resultat skulle man kunna förmoda bl.a. följande beträffande 

religionsfrihetsrelaterade frågor i Sverige och Finland: 

I Sverige har medborgarna den mest individuella synen på religion vilket kan göra 

att religionen generellt sett mer än i andra länder upplevs som något för den pri-

vata sfären. Det här kan även betyda lite förståelse från sekulärt håll för religion i 

det offentliga rummet t.ex. i politiken. Konflikter mellan religiösa och sekulära 

grupper kan även vara möjliga p.g.a. den största andelen utländska medborgare i 

samhället. Eftersom synen på bl.a. religionstillhörighet och gudstro är som lägst i 

Sverige kan det också vara svårt att argumentera för religion/religiositet som nå-

got annorlunda än t.ex. ideologiska synsätt. Den religiösa synen på utrikespolitik 

kan vara mer socialistisk än i de flesta övriga nordiska länder. Efterfrågan på reli-

giös moralisk vägledning i samhället förefaller också vara minst i Sverige.  

I Finland åter kan relationen mellan kyrka-stat vara som starkast samt även den 

nationella identiteten i relation till den evangelisk-lutherska kyrkan. En stark reli-

giositet kan ta sig uttryck i en utbredd konservativ/traditionell syn i t.ex. sexual-

moraliska och familjerelaterade frågor trots att detta även borde vara märkbart i 

andra nordiska länder. Efterfrågan på religiös moralisk vägledning är större än i 

Sverige.  

Eftersom man i såväl Finland som Sverige inte upplever att religiositet i någon 

större utsträckning påverkar vare sig det privata livet eller arbetslivet kan man 

förmoda att det kan uppstå kulturkrockar i det här området beträffande avvikande 

religiöst beteende av speciellt personer från andra länder. Detta även delvis som 

en följd av stark nationalism bland medborgarna. Religionsfrihetsdiskussioner 

kring födsel, äktenskap och begravning borde även kunna uppstå eftersom dessa 

bl.a. kan upplevas som religiösa även bland icke-direkt religiösa personer i sam-

hället. 

Enligt den senaste World Values Survey kartläggningen av vanliga människors 

upplevelser och värderingar som offentliggjordes i början av året kännetecknas de 

nordiska länderna av en stark fokus på sekulära-rationella värderingar och en 

hög nivå av individualism. Sverige sticker ut med värderingar som är att betrakta 

som rätt så extrema i jämförelse med resten av världen. Svenska medborgare är 

väldigt sekulariserade och ser självförverkligande och individuell frihet som vik-



70 
 

tigt. Norge och Danmark är relativt nära Sverige. Finland är lite mindre individu-

ellt medan Island åter förefaller ha lite mer traditionella värderingar.  

Samhällen som har starka sekulära-rationella värderingar tenderar att lägga 

mindre vikt vid religion, traditionella familjevärderingar och auktoritet. Skils-

mässa, abort, dödshjälp och självmord ses som relativt acceptabla i samhället. 

Samhällen som har en hög nivå av individualism och självuttrycksvärden tenderar 

att ge hög prioritet åt miljöskydd, växande tolerans gentemot utlänningar, homo-

sexuella och jämställdhet samt även ökade krav för deltagande i beslutsfattande i 

det ekonomiska och politiska livet. Länder inom området för var de nordiska län-

derna befinner sig tenderar också att ha en befolkning med attityder som är starkt 

korrelerade med de filosofiska, politiska och religiösa idéer som historiskt sett har 

dominerat i landet. Motsatsen till Norden är många muslimska länder t.ex. i Mel-

lanöstern och Nordafrika där religion och kulturella traditioner är fast förankrade 

hos människor och där en kamp för det dagliga livet kan överskugga en strävan 

efter individuell frihet.140  

Det förefaller därmed som om Sverige enligt denna kartläggning kan vara det land 

som är mest kritiskt till religion men också har mest tolerans gentemot t.ex. utlän-

ningar och homosexuella personer. De nordiska ländernas betydande filosofiska, 

politiska och religiösa idéer har även förmodligen starkt format befolkningens 

attityder. Jämställdhet och krav på deltagande i beslutsfattande i samhället är ty-

piska nordiska drag. Man kan förmoda att dessa nordiska särdrag kan ha en stark 

inverkan på när mänskliga rättigheter ibland står emot varandra t.ex. i frågor av 

frihet mot jämlikhet och nationella regeringar är tvungna att ta beslut i dessa frå-

gor. Det är också uppenbart att kulturkrockar kan uppstå när människor från t.ex. 

Mellanöstern och Nordafrika möter det individuella och sekulära Norden.  

En ny studie av Jonas Lindberg visar också på att religion blir allt mer synlig och 

får allt större plats hos politiska partier i Norden. Han varnar dock kyrkorna för att 

vara uppmärksamma på partiernas syfte med att lyfta religiösa frågor och nämner 

som exempel högerpopulistiska partier som kan främja nationalism med hjälp av 

                                                           
140 Cultural map – WVS wave 6 (2010-2014). World Values Survey. Letmark, Peter. Fler känner sig 
säkrare i vardagen. Dagens Nyheter. 2015-01-21: 22-23. Gourman, Jurij. Sverige är inte landet 
lagom. Sveriges Radio. 2015-01-24. Boström, Hasse. Här bor de som är minst religiösa. Dagen. 
2015-01-22: 4.  
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kristendom och kyrka. Man lyfter fram den nationella kyrkan som ett tecken på 

landets identitet och drar även in andra partier med i det. Det sker en politisk an-

vändning av religion – en politisering av religionen och en starkt bidragande orsak 

till detta är globaliseringen som förändrar förutsättningarna på den lokala nivån. 

Religionsfriheten blir mer komplicerad när man bör förhålla sig till t.ex. religiös 

klädsel i skolorna och det kan skapas en oro kring vad som håller samman ett 

samhälle. Mångfalden gör att människor kan känna sig splittrade. Samtidigt bör 

man även vara uppmärksam på att partier på vänsterkanten kan ta stöd av majori-

tetskyrkorna i ett land för att göra mänskliga rättigheter till en ny form av civilre-

ligion.141  Det här visar på att religion kan användas som ett redskap i politiken för 

att främja andra specifika partipolitiska mål. Länders historia och den religions-

struktur vi haft i Norden i kombination med resultat av globaliseringen blir en 

kombination som kan missbrukas. Att mänskliga rättigheter även för vissa grup-

per kan ta formen av en civilreligion gör att man inser att det kan uppstå konflik-

ter med religion inblandat när olika normsystem möts.    

4.3. Religionsfrihet i Norden 

Det amerikanska utrikesdepartementet ger ut en International Religious Freedom 

Report som behandlar religionsfrihetssituationen i länder runt om i världen. I den 

senaste rapporten som utkom 2013 kan man notera följande beträffande Norden: 

Alla de nordiska länderna har grundlagar, andra lagar och en politik som generellt 

sett skyddar religionsfrihet samt en regering som i praktiken även i allmänhet re-

spekterar religionsfrihet. Alla länder har dock under året haft några rapporter om 

samhällsdiskriminering p.g.a. religiös tillhörighet, trosuppfattning eller trosutöv-

ning. Eftersom etnicitet och religion ofta är sammanbundna var det dock svårt att 

kategorisera många av incidenterna specifikt som etnisk eller religiös intole-

rans.142 I ett juridiskt perspektiv förefaller religionsfrihet att vara väl skyddat i 

Norden för individer. Definitionsuppfattningar gör dock statistiken svårläst.  

I Sverige rapporterade bl.a. Brottsförebyggande Rådet att de flesta hatbrott mot 

personer var anti-islamiska och i form av hets mot folkgrupp eller trakasserier mot 

                                                           
141 Boström, Hasse. Religionernas roll ökar i politiken, Dagen. 2015-03-04: 1, 4-5.  
142 The International Religious Freedom Report for 2013. U.S. Department of State. Landrapporter 
Sverige, 1-2, 6, Finland, 1, 4, Norge, 1-2, 4-5, Danmark, 1-2, 4, Island, 1-2, 5. 
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beslöjade kvinnor. Arabiska och somaliska immigranter var de huvudsakliga må-

len. I Finland uttalade sig bl.a. två sannfinländska riksdagsmän negativt mot mus-

limer, muslimska slöjor och manlig omskärelse. En sikhisk busschaufför förbjöds 

att bära sin turban på jobbet. Han försökte därefter aktivt i offentligheten öka 

medvetenheten om fallet och förespråka för en ökad förståelse av minoriteters 

religiösa sedvänjor. I Danmark nämner bl.a. grundlagen att den evangelisk-

lutherska kyrkan är den nationella kyrkan, att staten stöder den och att den rege-

rande monarken måste vara medlem av kyrkan. Den evangelisk-lutherska kyrkan 

är också den enda religiösa gruppen som får statliga subventioner eller finansie-

ring direkt via skattesystemet. Det förekom anti-semitiska, anti-islamska och anti-

kristna trakasserier, hot och angrepp, ofta mellan unga muslimska män och ung-

domar från andra religioner. Efter många år av debatter planerades den första 

stora fristående moskén att öppna i maj 2014 med finansieringsstöd från en grupp 

i Qatar. På Island är bl.a. den officiella statsreligionen lutherdom. Grundlagen 

fastställer den evangelisk-lutherska kyrkan som en statskyrka och beviljar den 

statligt stöd och skydd. Staten driver ett nätverk av lutherska kyrkor i hela landet 

och betalar direkt lön till 140 präster. Stadsfullmäktige i Reykjavik beviljade for-

mellt en muslimsk förening en tomt för att bygga en moské efter att den första 

ansökan officiellt lämnats in redan år 2000. Detta beslut väckte protester genom 

en Facebookgrupp med 3 200 medlemmar som ’protesterade mot en moské på 

Island’. I Norge anses bl.a. kyrkopersonal i den evangelisk-lutherska kyrkan vara 

offentligt anställda och den evangelisk-lutherska kyrkan får vissa förmåner av 

staten som inte är tillgängliga för andra religiösa grupper. Regeringen tillät en-

skilda skolor att självständigt bestämma huruvida de tillåter eller förbjuder an-

vändningen av religiös dräkt som burka eller niqab. Trots att norsk lag tillåter an-

vändningen av religiösa symboler på arbetsplatser motsatte sig 75% av personerna 

i en norsk undersökning detta.143 Det verkar som om muslimer är en speciellt ut-

satt grupp i nordiska samhällen bl.a. genom hatbrott, motstånd mot moskéer och 

negativa inställningar gentemot religiös klädsel. Det förefaller också som om ne-

gativa attityder kan skönjas mot religion och religionsutövning i de nordiska län-

derna inom en rad olika områden samt att kyrka-stat förhållandena inte alltid är 

helt neutrala och jämlika i förhållande till andra religiösa/icke-religiösa samfund.  

                                                           
143 Ibid, Sverige, 6, Finland, 4, Danmark, 2, 4-5, Island, 2, 4-5, Norge, 3-5 
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En majoritet av befolkningen i de nordiska länderna hör till den evangelisk-

lutherska kyrkan: Sverige 67.5%, Finland 76%, Danmark 80%, Norge 79%, Is-

land 76%. Muslimer var en stor minoritetsgrupp i Sverige (6%) och Danmark 

(4%), färre i Norge, Finland och Island. Övriga kristna församlingar i de nordiska 

länderna har alla relativt små marknadsandelar t.ex. 5% i Sverige och endast 2% i 

Finland (1% = den ortodoxa kyrkan).144 Den religiösa kartan i Norden domineras 

därmed av kristendom i huvudsaklig form av den evangelisk-lutherska kyrkan och 

islam som dominerande icke-kristen religion samt en betydande andel personer 

utan religiös tillhörighet.  

Uppgifter från Pew Research Center och deras rapport The Future of World Reli-

gions: Population Growth Projections, 2010-2050 visar på en förväntad ökning 

av muslimer i Norden från år 2010→2050: Sverige (430 000→1 350 000), Fin-

land (40 000→190 000), Norge (180 000→520 000), Danmark 

(230 000→500 000), Island (<10 000→<10 000). Islam är och förväntas framöver 

vara den ledande icke-religiösa världsreligionen i Norden. Eftersom gruppen per-

soner utan församlingstillhörighet är relativt stor i de nordiska länderna framgår 

det att övriga världsreligioner som Buddhism, Hinduism och Judendomen förvä-

ntas kvarstå relativt små framöver i Norden.145 Norden ser ut att framöver få en 

huvudsaklig kristen/muslimsk/icke-religiös religionsprofil.   

I Sverige kan man notera diskussioner det senaste året om bl.a. följande: 

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, skrev i en helsidesartikel i Dagens Ny-

heter den 1. mars 2015 under rubriken ‘Religionen bidrar inte till ett bättre sam-

hälle’ bl.a: “Men som mycket annat av livets goda gör sig religionsutövning noga 

sett bäst när den förbehålls privatlivet”. Ledamöter i Sveriges interreligiösa råd 

svarade den 4. mars 2015 under rubriken ‘Religioner ger ett positivt bidrag till 

samhällsutvecklingen’ bl.a.: “Men eftersom religioner är kollektiva i sin karaktär 

kan religiös utövning inte vara enbart en privatsak”.146 Debatten visar på att det 

från statsvetarsidan fortsättningsvis finns kritik i Sverige gentemot religionens 

plats i offentligheten medan man från religiös sida finner det av vikt att betona 

                                                           
144 Ibid, Sverige, 1, Finland, 1, Norge, 1, Danmark, 1, Island, 1 
145 Religious Composition by Country, 2010-2050. PewResearchCenter. 2015-04-02.  
146 Rothstein, Bo. Religionen bidrar inte till ett bättre samhälle. Dagens Nyheter. 2015-03-01: 6.  
Jackelén, Antje m.fl. Religioner ger ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen. Dagens Nyheter. 
2015-03-04. 
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religionens kollektiva och därmed även offentliga karaktär. Enligt riksdagsle-

damoten Jakob Forssmed (KD) är det mer regel än undantag att det offentliga och 

politiska Sverige, från vänstern till liberalhögern, inte förstår trossamfundens 

uppgifter och roll.147 I en rapport från 2015 till Socialdepartementet beträffande 

trossamfundens sociala insatser kan även noteras att man frågar om toleransen för 

religiös mångfald som är stark i Sverige också inkluderar en tolerans för religion 

som en röst i det demokratiska medborgerliga samtalet. Dessutom hänvisar man 

till information från 2013 som ger vid hand att de religiösa aktörernas roll inom 

ramen för det lokala samtalet är oklart och i behov av vidare utredningar. Man 

finner det oklart vilket utrymme som staten vill ge trossamfunden och vilka soci-

ala insatser som den nordiska välfärdsmodellen behöver utveckla148 Det här visar 

på att det finns ett motstånd eller skeptis gentemot religionens plats i det demo-

kratiska medborgerliga samtalet i Sverige samt att det även finns frågor kvar att 

studera beträffande utvecklingen av den nordiska välfärdsmodellen.  

I början av 2015 riktade FN allvarlig kritik mot Sverige i sin andra granskning av 

hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter. Man var fram-

förallt oroad över alltfler hatbrott mot etniska minoriteter som muslimer, af-

rosvenskar, romer och judar vilket omfattade bl.a. fysiska attacker och attacker 

mot deras religiösa platser. Man var även bekymrad över ökningen av hatbrott i 

medierna och på internet.149 Den svenska regeringen har redan hunnit vidta 

åtgärder och beviljat ytterligare sju miljoner kronor att fördelas till tryggare 

religiösa samlingslokaler åt de trossamfund som anser sig behöva mer säkerhet. 

Det här välkomnas av såväl muslimska som judiska församlingar även om inrik-

esminister Anders Ygeman tror att det också behövs göras en hel del andra 

åtgärder.150 De interreligiösa initativen växer på bred front i Sverige med bl.a. en 

‘Vägra Hata-kampanj’ där nio religioner gick samman och spred budskapet. I ett 

antal kommuner har även interreligiösa råd bildats och det finns även studieför-

bund som jobbar brett med religionsdialog. I skolor finns flera initiativ och viss 

hjälpverksamhet drivs utifrån interreligiösa engagemang.151 Regeringen kommer 

                                                           
147 Forssmed, Jakob. Jakob Forssmed: Därför är religion en viktig länk. Dagen. 2015-03-03.  
148 Svalfors, Ulrika. och Bäckström, Anders. Trossamfundens sociala insatser – En preliminär 
undersökning. Ds 2015:3 Kulturdepartementet. 2015-01-27: 76-77.   
149 Von Hall, Gunilla. FN: Oroande ökning av hatbrott i Sverige. Svenska Dagbladet. 2015-01-25. 
150 Fler miljoner till religiös säkerhet. Svenska Dagbladet. 2015-04-10.  
151 Zetterman, Jacob. Heliga allianser växer fram i Sverige. Dagen. 2015-02-27.  
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att satsa 800 000 SEK för att Sveriges interreligiösa råd ska kunna anställa en per-

son som ska samordna arbetet.152 Det vidtas aktiva åtgärder för att förändra situa-

tionen för utsatta religiösa grupper i samhället. De interreligiösa initiativen ger 

även vid hand att det finns en god dialog ute bland religiösa samfund i landet.  

I Finland kan man notera diskussioner det senaste året om bl.a. följande: 

I slutet av 2014 röstade riksdagen för medborgarinitiativet om en könsneutral 

äktenskapslag med rösterna 105-92. Finland blev därmed också det sista landet i 

Norden som godkänner äktenskap mellan samkönade par.153 Röstningsresultatet 

visar dock på att motståndet varit rätt så stort och att Finland i viss mån är delat i 

frågan.  

Kyrkostyrelsen har i början av 2015 kommit ut med en rapport Kirkkona valtiossa 

där Leena Sorsa redogör för den evangelisk-lutherska kyrkans roll och dess 

förhållande till staten. Det har inte på senare tid gjorts någon övergripande un-

dersökning av förhållandet mellan kyrka och stat även om frågor har aktualiserats 

i samhället som skulle ha fordrat det. I rapporten nämns bl.a. att det är främst stat-

ens ansvar att främja religionsfrihet - religionsfrihet lever och mår bra där samhäl-

let accepterar mångfald och toleransens utgångspunkter. Enligt Sorsa kan man 

idag märka en ökad debatt i Europa beträffande förhållandet kyrka-stat. Det beror 

enligt henne på ett antal olika faktorer bl.a. ökad invandring som ökar den icke-

kristna minoriteten, ett ökat antal icke-religiösa medborgare i samhället, fokus på 

mänskliga rättigheter samt att upplösningen av socialistiska samhällssystem i län-

der i Östeuropa i många fall resulterat i nya arrangemang beträffande förhållandet 

kyrka-stat.154 Debatten om statskyrkans roll är mycket aktuell i Finland och före-

faller även ha uppkommit delvis som en följd av en likartad samhällsutveckling 

som i övriga Europa.  

Sorsa gör även en nordisk jämförelse och konstaterar att de evangelisk-lutherska 

kyrkorna i Norden i studier i regel har benämnts som statskyrkor beträffande sina 

kyrka-stat relationer. Man går dock i lagstiftningen mot en avveckling av stat-

skyrkosystemet eller statens kyrkliga funktioner. Sorsa nämner att Sverige i mil-

                                                           
152 Zetterman, Jacob. Regeringen satsar 800 000 på interreligiöst arbete. Dagen. 2015-05-05: 5.  
153 Teir, Philip. Finland godkänner samkönade äktenskap. Dagens Nyheter. 2014-11-28.  
154 Sorsa, Leena. Kirkkona valtiossa. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 41 Kirkon Tutki-
muskeskus (2015): 1-5, 22-23.  
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lenniumskiftet genomförde en institutionell åtskillnad mellan kyrka och stat och 

den evangelisk-lutherska kyrkan benämns numera som folkkyrka. I Norge ge-

nomförde man 2012 en förändring som gör att den evangelisk-lutherska kyrkan 

inte längre är en statskyrka utan en statsunderstödd folkkyrka. I den norska 

grundlagen anger man dock fortsättningsvis att nationens värdegrund är kristen 

och baserad på det humanistiska idéarvet. Kyrkans administration är också fort-

farande kvar som en del av statsförvaltningen. Kungen är dock inte längre kyrkans 

överhuvud. Danmark och Island har kvar de statliga kyrkosystemen även om det 

förekommit förändringsdiskussioner i båda länderna. På Island har det redan ge-

nomförts förändringar i kyrkans och statens administrativa relationer men stat-

skyrkomodellen kan fortfarande noteras både i ekonomi och förvaltning. Utgång-

spunkten har blivit att kyrkan är en del av kulturen och identiteten i landet och 

som en följd av detta nämns kyrkan som folk- eller nationell kyrka. I Finland 

nämns den evangelisk-lutherska kyrkan i grundlagen men inkluderar ingen värde-

status beträffande kyrkan i samhället.155 Det här visar på att även om förbindelsen 

kyrka-stat mellan den evangelisk-lutherska kyrkan och staten i nordiska länder har 

förändras finns det fortfarande i praktiken på många håll kvar starka relationsband 

mellan kyrka-stat.  

En Vänskapsvandring anordnades 5. mars 2015 i Helsingfors där judar, kristna 

och muslimer vandrade tillsammans längs en rutt som sammanbinder deras 

helgedomar som ett tecken på vänskap och en vilja att främja fred och trygghet i 

Finland. I samband med vandringen gjordes även ett uttalande av Religionernas 

samarbete i Finland – RESA-forumet, Ekumeniska Rådet i Finland, Islamska 

rådet i Finland och Centralrådet för de judiska församlingarna där man bl.a. 

betonade att det mångreligiösa och mångkulturella bör ses som en tillgång och en 

möjlighet. Dessutom ansåg man att Finland måste höja sin profil när det gäller 

bistånd, fred och mänskliga rättigheter.156 Det finns ett uttalat stöd i Finland för 

det mångkulturella och religioner är även aktiva inom interreligiöst arbete för att 

främja fred och trygghet i samhället.  

                                                           
155 Ibid, 51-52  
156 Representanter för olika religioner marscherade för fred och vänskap. Missionsstandardet. Nr 
3 2015: 10.  
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Pew Research Center i USA kan också ge oss ytterligare information beträffande 

religionsfrihetssituationen i Norden. I en av deras studier från förra året framgår 

att det finns 30 stater i världen som kräver en specifik religionstillhörighet av sina 

statschefer.  Förutom dessa finns det 19 stater som har religiösa krav för ceremo-

niella monarker som fungerar som statsöverhuvuden däribland Sverige, Norge och 

Danmark.157 Religionsfriheten i Norden är därmed inte helt omfattande för riktigt 

alla personer i de nordiska länderna.  

4.4. Religionsfrihet i utrikespolitiken 

Det är svårt och omfattande att göra en komplett övergripande studie över hur 

nordiska länder förhåller sig till religionsfrihet i utrikespolitiken. En inblick i dis-

kussioner från Finland och Sverige kan dock ge en indikation på huruvida relig-

ionsfrihet är något som prioriteras eller lär prioriteras framöver i ländernas utri-

kespolitik.  

I Finland kan man notera att Ekumeniska Rådet år 2013 gav ut en rapport Relig-

ionsfrihet och Utrikespolitik. I den ges rekommendationer till utrikesministeriet 

beträffande åtgärder och instrument som behövs för att trygga religionsfriheten 

samt rekommendationer beträffande prioriteringar inom Finlands utrikespolitik. 

Man ville lyfta fram religionsfrihet ur marginalen till centrum och se till att det 

strategiska arbetet i Finlands utrikespolitik även inbegriper religionsfriheten.158  

Det förefaller dock på bl.a. basis av Finlands Utrikesförvaltnings Strategi för 

Mänskliga Rättigheter 2013-2015 och dess kompletterande Handlingsprogram 

som om religionsfrihet ännu inte skulle ha fått vare sig någon direkt central eller 

strategisk roll i den finländska utrikespolitiken.159 Det återstår att se ifall den nya 

finska regeringen som tillträder våren/sommaren 2015 kommer att fokusera mer 

på religionsfrihet i utrikesförvaltningens nästa strategi för mänskliga rättigheter. 

Finland har förhållit sig positivt till ett nordiskt samarbete inom FN och uttalade 

                                                           
157 Theodorou, Angelina. In 30 countries, heads of state must belong to a certain religion. Pew 
Research Center. 2014-07-22.  
158 Religionsfrihet och Utrikespolitik: Rekommendationer för Finland. Ekumeniska Rådet i Finland 
publikationer XCVIII 2013, 1. Se även: Kackur. Hur upplever invandrare religionsfrihet i Finland?, 
4. 
159 Finlands Utrikesförvaltnings Strategi för Mänskliga Rättigheter. Utrikesministeriet, Joensuu: 
Kopijyvä Oy, 2013. Finlands utrikesförvaltnings handlingsprogram för mänskliga rättigheter 2013-
2015. Utrikesministeriet, Joensuu: Kopijyvä Oy, 2013. Se även: Kackur. Hur upplever invandrare 
religionsfrihet i Finland?, 4. 
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sig bl.a. från utrikesministeriets sida i en paneldebatt 2013 i Finland att det nor-

diska samarbetet är viktigare än någonsin. Man ansåg då att de nordiska länderna 

bör intensifiera sitt samarbete och styra verksamheten till de teman som nämns i 

FN-strategin och på så sätt utöka sitt inflytande.160   

I Sverige kan man notera att Sida i februari 2015 informerade att man ska inklu-

dera religion på ett tydligare sätt i analyser av utvecklingssamarbetet. Sidas gene-

ralsekreterare Charlotte Petri Gornitzka anser att religioner innebär både möjlig-

heter och utmaningar och att sekulariseringen i Sverige är en viktig förklaring till 

att Sida ofta har missat den religiösa aspekten av utvecklingssamarbetet. Hon 

medger att det finns mycket att lära från andra givare, trosbaserade organisationer 

och forskare. Avsikten är nu att titta på religionens betydelse ur ett brett samhälls-

perspektiv och identifiera nya partners för arbete kring religionsfrihet samt stötta 

religiösa gruppers arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Religionens 

roll behöver studeras mycket bredare och det är viktigt att öka kunskapen bland 

Sidas personal. Representanter från trosbaserade organisationer som länge efter-

frågat ett större Sidafokus på religionens roll i utvecklingssamarbetet välkomnar 

detta och vissa skulle gärna se att religion blir en lika självklar del som genus i 

analysarbetet.161 Det förefaller som man nu ser en viktig roll i Sverige för religion 

och religionsfrihet i det internationella utvecklingssamarbetet. I det här samman-

hanget kan man notera att det också finns en viss oklarhet generellt sett beträf-

fande religiösa aktörers roll i det svenska civilsamhället. När det gäller t.ex. stöd 

till religiös verksamhet är det inte helt klart beträffande om/hur religiösa samfund 

kommer att få mer budgetpengar även om vissa uppgifter redan getts av regering-

en i det avseendet. Det hela torde dock klarna senare under året.162   

FN kommer i nästa år för andra gången i historien att sätta upp stora mål för ut-

vecklingen i världen och anta en helt ny global agenda för biståndsarbete under 

namnet Post 2015. Tack vare Sverige så finns nu också förslaget att religionsfrihet 

skall vara med. Den svenska regeringen ser det som viktigt att få med religionsfri-

het i en global agenda som ska gälla i ca femton år framöver. Biståndsminister 

Isabella Lövin ser religionsfriheten som en väldigt viktig fredsfaktor när man no-

                                                           
160 Toivanen, Paula. Det nordiska samarbetet i FN måste intensifieras ytterligare. Utrikesministe-
riets utvecklingsinformation. Utrikesministeriet. 2013-07-24.  
161 Ottestig, Johannes. Religion blir viktigare för Sida. Dagen. 2015-02-05: 2,4. 
162 Zetterman, Jacob. Regeringens syn på samfunden kritiseras. Dagen. 2015-05-07: 4. 
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terar antalet ökade konflikter som baseras på religiös fundamentalism.163 Sverige 

har således aktivt jobbat för religionsfrihet internationellt och erkänner även dess 

betydelse som en fredsfaktor. Huruvida religionsfrihet får en central roll i FN:s 

nästa globala agenda återstår dock att se.   

Det förefaller som om religionsfrihet inom utrikespolitik är ett område som väcker 

allt mer intresse. I Sverige har detta redan också utmynnat i konkreta aktiviteter 

såväl nationellt som internationellt. Det förefaller dock som om det ännu finns ett 

antal aspekter det behövs mer kunskap om och att inte heller några direkta kon-

kreta strategiåtgärder tagits fram beträffande om/hur religionsfrihet i praktiken 

framöver kommer att främjas.   

 

5. SAMMANFATTNING 

 

Religionsfrihetssituationen för en nordisk stat i en nordisk kontext kan idag förstås 

enligt följande tre huvudlinjer: 

 Religion anses generellt sett vara mer för den privata än den offentliga sfären. 

Norden är i en internationell jämförelse starkt sekulär-rationell i sina värde-

ringar med en hög fokus på individualism. Religion uppfattas i stor utsträck-

ning i enlighet med de filosofiska, politiska och religiösa idéer som präglat 

staterna. Religion kopplas även till nationalism vilket bl.a. kan noteras i vink-

lade partipolitiska utspel högerut. En ökad invandring av icke-kristna männi-

skor, ökat fokus på mänskliga rättigheter och en ökad debatt i Europa beträf-

fande statskyrka-stat relationer bidrar dock nu till en ökad debatt beträffande 

kyrka-stat relationer och religionens roll i den offentliga sfären.  

 Lagar och politik skyddar generellt sett väl religionsfriheten men religionsfri-

heten värdesätts sämre i praktiken. Det här kan noteras i fall av samhällsdis-

kriminering p.g.a. religiös tillhörighet, trosuppfattning och trosutövning. Ne-

gativa attityder kan noteras bland allmänheten mot religion och religionsutöv-

ning beträffande bl.a. religiös klädsel och byggnad av moskéer. Trots att lag-

stiftning i stor utsträckning idag jämställer religiösa samfund med varandra 

                                                           
163 Zetterman, Jacob. Så ska de fattiga få det drägligare. Dagen. 2015-02-11:4-5.  
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har den evangelisk-lutherska kyrkan i praktiken kvar en stark ställning i sam-

hället vilket kan noteras i t.ex. olika fall av statligt stöd. Det verkar finnas en 

brist på respekt för att religion är viktigt och präglar en religiös människas 

dagliga liv. Det är intressant när man beaktar hur individuellt tolerant Norden i 

övrigt förefaller vara. Juridiska beslut som tas beträffande religionsfrihet bör 

även följas upp beträffande deras samhälleliga konsekvenser samt för att sä-

kerställa att beslut blivit korrekt tagna i frågor som ofta kan beröra enskilda 

domares åsikter och värderingar.  

 Interreligiöst samarbete växer i Norden men osäkerhet kvarstår beträffande 

religionens roll i samhället. Interreligiös verksamhet växer och religioner för-

enas i arbetet för ett gemensamt fredligt samhälle. En negativ attityd kan dock 

noteras på olika håll beträffande religionens demokratiska rätt i det offentliga 

rummet. Beträffande den nordiska välfärden förefaller det saknas kunskap om 

religionens roll i samhället bl.a. beträffande migration. Religion förefaller inte 

heller vara något direkt fokusområde i det officiella nordiska samarbetet. Re-

ligionsfrihetens roll i det utrikespolitiska arbetet verkar bli allt mer intressant 

och aktuellt även om det är svårt att notera att det ännu skulle ha genererats di-

rekta konkreta åtgärder som omsatts i praktiken.  

Beträffande den framtida sekulära statsmodellen som Charles Taylor förespråkar 

och som fokuserar på frihet, jämlikhet, broderskap och harmoniska relationer och 

hövlighet kan man notera följande för nordiska stater: 

 Frihet: Här förefaller det inte finnas något större omfattande problem med att 

människor påtvingas religion eller en grundläggande övertygelse men beträf-

fande enskilda religiösa församlingar kan det finnas skäl att vara uppmärksam.  

 Jämlikhet: Här kan det finnas skäl att göra en översyn på den evangelisk-

lutherska kyrkans verksamhet i de fall där den bedrivs i nära samband med 

staten samt granska huruvida religionsfrihet alltid i praktiken är en lika för-

bjuden diskrimineringsgrund i samhället som t.ex. ras, kön och sexuell lägg-

ning.   

 Broderskap: Här kan man notera negativa yttranden beträffande religionens 

demokratiska rätt att delta i den offentliga sfären och låta andliga familjer få 
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sin röst hörd och inkluderad i den pågående processen av att fastställa vad 

samhället handlar om.  

 Harmoniska relationer och hövlighet: Här verkar det finnas en brist i hur 

människor med olika bakgrund förhåller sig gentemot varandra vilket förefal-

ler kunna härledas till framförallt en bristande respekt för andra människors 

livssyn.  

Det nordiska välfärdssamhället anses fokusera på följande kärnvärden: jämlikhet, 

lika möjligheter, social solidaritet och trygghet för alla, lika tillgång till tjänster 

och hälsovård, utbildning och kultur, möjligt för alla att delta i samhällslivet och i 

samhällets beslutsprocess, omsorg om socialt utsatta och sårbara samhällsgrupper, 

prioritering av förebyggande och stödjande insatser för utsatta grupper och deras 

familjer – i synnerhet socialt utsatta barn och ungdomar.  

Beträffande en godtagbar religionsfrihetsmodell för framtiden i en nordisk kon-

text anser jag att den bör uppfylla fem huvudsakliga kriterier. På basen av det re-

dogjorda materialet och den undersökning av den nordiska kontexten jag tidigare 

gjort i uppsatsen kommer jag nu att belysa vad jag anser vara kritiska aspekter 

beträffande dessa kriterier för en nordisk stat för framtiden: 

1. Den måste ta hänsyn till hur mänskliga rättigheter uppfattas i samhället. 

Mänskliga rättigheter är inte något vi enbart skall se i en juridisk synvinkel 

utan även följa upp hur de efterföljs i praktiken i samhället. I det sekulära-

rationella Norden finns det skäl att anta att eftersom religion generellt sett an-

setts vara privatrelaterat kan det också ha resulterat i en extra stark fokus på 

kopplingen mänskliga rättigheter-juridik bl.a. som en följd av mindre religiös 

moralisk vägledning i den offentliga sfären. Vi behöver fastslå om vi skall 

uppfatta mänskliga rättigheter på ett djupare sätt än enbart som politiska över-

enskommelser. Mänskliga rättigheter gäller oavsett hur få det är frågan om i 

en minoritetsgrupp och det lär också få en ökad aktualisering i samband med 

en förväntad ökad framtida immigration av icke-kristna medborgare till Nor-

den. Mänskliga rättigheter bör också tydligt särskiljas från andra rättigheter 

t.ex. medborgerliga rättigheter så att vi inte devalverar mänskliga rättigheters 

värde. Det här är områden som förefaller vara oklara i dagens samhällen och i 

behov av vidare samhällsdiskussioner. Religionsfrihet bör dock ses som ett 
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universellt krav på rättvisa och en sanning som vi känner till oberoende av 

konventioner och lagar från något specifikt land eller epok. De är även cen-

trala för mänsklig värdighet och integritet vilket betonas speciellt i förhållande 

till utsatta minoritetsgrupper t.ex. religiösa sådana.  

2. Den måste ta hänsyn till religionens roll för en enskild individ. Vi bör kunna 

fastslå att religionens betydelse skiljer sig från t.ex. politiska ideologiers bety-

delse för en människa på grund av bl.a. religionens omfattande transcendenta 

innebörd och dess inverkan på den religiöse människans dagliga liv. Det här 

underlättar juridiska ställningstaganden som berör religion, ökar respekten för 

religionens betydelse för en individ och därigenom även minskar negativa atti-

tyder mot religion och religionsutövning i samhället. Det förefaller som om re-

ligionens roll i en religiös människas liv är ett område som nordiska stater mer 

aktivt kunde informera om till sina medborgare. På basen av bl.a. de studier 

och debattinlägg som redovisats i uppsatsen finns det skäl att anta att detta kan 

vara ett oklart område för många nordiska invånare. Den religiösa församling-

ens roll som en central plats för gemenskap där människor är med Gud och 

varandra bundna av kärlek bör även förstås och respekteras. En ökad kunskap 

om detta kunde bidra till mindre aggressioner/hatbrott mot religiösa indivi-

der/institutioner.  

3. Den måste ta hänsyn till vad som utgör den gemensamma samhällsmoralen 

och en civiliserad offentlig sfär samt hur man bäst upprätthåller dessa. I ett 

mångkulturellt samhälle är det en demokratisk rätt för olika livsåskådningar 

att få sin röst hörd i det offentliga samtalet och därmed också få en möjlighet 

att bidra till vad som anses vara den gemensamma samhällsmoralen. Norden 

med sin starka fokus på sekulära-rationella värderingar och förväntade ökade 

immigration av bl.a. religiösa icke-kristna människor kunde speciellt ha behov 

av mer religiösa inlägg framöver i samhällsdebatten. Om någon yttrar sig på 

extrema sätt som överskrider vad som anses lämpligt blir de behandlade och 

dömda i enlighet med rättsstatens lagar. I de fall där religionsfrihet kolliderar 

med en annan mänsklig rättighet bör en stat också vidta rimliga anpassnings-

åtgärder för att tillgodose båda parters intressen. Samhället måste eftersträva 

frihet för människor att leva efter sina mest grundläggande principer även när 

de avviker från vanliga, traditionella åsikter dock inte så att de inskränker på 
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andra människors religionsfrihet eller mänskliga värdighet. Samvetsfrihet 

måste balanseras med jämlik respekt och här är det viktigt i Norden att politi-

ker och nationell media säkerställer att diskussioner och debatter beträffande 

dessa frågor förs i en god och saklig ton. I enlighet med de nordiska kärnvär-

dena bör religionsfrihet behandlas likvärdigt som andra mänskliga rättigheter 

och inte nedvärderas i enlighet med politiska skäl eller en ombytlig allmän 

opinion. Beträffande landets identitet krävs en självkritisk omdefinition av den 

egna historiska identiteten när man går mot ett mer pluralistiskt och mångreli-

giöst samhälle. I det avseendet bör staten fostra en kärleksfull fosterländsk 

patriotism.  

4. Den måste ta hänsyn till vad religionens och religiösa församlingars roll i ett 

samhälle kan vara t.ex. beträffande framtida migration/integration. Eftersom 

detta är ett område där det förefaller finnas bristande kunskap från Norden och 

hos politiska beslutsfattare bör man ta lärdom från existerande internationell 

forskning samt främja egen forskning. Beträffande flyktingar och migranter 

som kommer till Norden finns det goda skäl att i nuvarande samhällssituation 

med bl.a. osäker ekonomi och hög arbetslöshet se in på vad religion och reli-

giösa församlingar kan bidra med i synnerhet beträffande människors välmå-

ende och mänsklig värdighet. Ifall en stat accepterar en negativ inställning mot 

en utsatt samhällsgrupp finns det en risk att det senare överförs till en annan 

utsatt samhällsgrupp. Statens inställning till religionsfrihet bör kontinuerligt 

följas upp för att säkerställa att den inte begränsar eller stöder religion på ett 

odemokratiskt sätt. Civilsamhället bör anses ha en viktig roll beträffande in-

vandring och integration och religionens roll i civilsamhället bör fastslås. Re-

ligiösa församlingar fyller en demokratisk roll i att balansera statens makt mot 

individen.    

5. Den måste ta hänsyn till länders internationella verksamhet t.ex. utrikespoli-

tik. Religionsfrihet blir för närvarande allt mer internationellt uppmärksam-

mad som en central del i kampen mot terrorism och extremistiska idéer, reli-

giös förföljelse och byggandet av demokratiska samhällen. I enlighet med 

nordiska kärnvärden är detta ett område nordiska länder kunde fokusera på för 

att öka den egna nationella säkerheten, bidra till det internationella främjandet 

av demokrati och skapa goodwill kring Norden. Norden kunde bli en framtida 
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internationell mjukmaktregion vilket bör anses betydligt mer realistiskt och 

värt att eftersträva för en region med endast ca 26 miljoner invånare än t.ex. 

motsvarande hårdmaktregion. Civilsamhället inklusive religiösa och akade-

miska institutioner/företrädare kan ha en viktig roll att spela i det här avseen-

det. Det krävs dock ett strategiskt långsiktigt tänkande där man beaktar olika 

geografiska/kulturella uppfattningar av religionsfrihet och att nordiska länders 

praktiska roll fastställs i enlighet med dess styrkor. Eftersom det redan existe-

rar strukturer för nordiskt samarbete kunde religionsfrihet implementeras som 

ett framtida fokusområde inom dessa ramar. Finland har tidigare uttryckt posi-

tivt stöd för ett mer intensifierat nordiskt arbete inom FN:s strategiområden 

och Sveriges ambitioner att lyfta fram religionsfrihet i FN:s Post 2015 globala 

agenda kunde vara något Norden nu skulle kunna enas och samlas kring. Det 

kunde även bidra till en utveckling av den egna religionsfriheten vilket bör an-

ses vara centralt beträffande internationell religionsfrihetsverksamhet. Dels ur 

ett trovärdighetsperspektiv och dels för att själva agera som demokratiska fö-

redömen. Norden bör anses ha alla förutsättningar att bli ett internationellt fö-

redöme beträffande religionsfrihet och något den sociala ingenjörskonst reg-

ionen är känd för aktivt nu kunde driva framåt. Norden har redan erfarenhet av 

att vara ett internationellt demokratiskt föredöme beträffande t.ex. jämställdhet 

mellan könen vilket nu kunde utvidgas även till området för religionsfrihet.   

  

6. AVSLUTNING 

 

”Fattigdom består av att känna sig fattig”164 

(Ralph Waldo Emerson) 

 

Beträffande uppsatsens innehåll är det ännu möjligt att göra en avslutande reflekt-

ion med anknytning till det som diskuterats.  

Peter J. Gomes (1942-2011) var the Plummer Professor of Christian Morals vid 

anrika Harvard Universitet i Boston, USA. Han var även känd som en av USA:s 

                                                           
164 Ralph Waldo Emerson. Livet.  
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ledande predikanter och predikade regelbundet till Harvardstuderande i Harvard 

Memorial Church (1974-2011). Det har sagts om Gomes att ingen förstod bättre 

än honom vad det innebär att vara en tankeväckande och etisk deltagare i kraft-

fulla institutionella traditioner.165  

I ett videoklipp beskriver Peter Gomes att när Harvardstudenter utexamineras är 

det huvudsakligen tre städer de har velat flytta till i USA: Washington; för att 

ställa allt till rätta, New York; för att tjäna mycket pengar och Los Angeles; för att 

ha roligt.  De kommer dock enligt Gomes senare tillbaka från alla tre städer för att 

upptäcka att det finns inget ’där där’. De inser att Washington inte kommer att 

vända världen rätt sida upp, alla pengar i New York kommer inte att skona alla 

bekymmer och vedermödor med att leva där och all fantasi från La-La land kom-

mer inte att döva smärtan av att leva ett liv utan mening och värde. Dagens ung-

domar har dock en önskan om att hitta något av värde som håller och som inte 

kommer att göra dem besvikna.166  

Oavsett vilken livssyn man har och oavsett om man håller med Gomes eller ej kan 

det vara nyttigt för ett nordiskt samhälle och dess ledande aktörer att reflektera 

över upplägget, genomförandet och konsekvenserna av all ambitiös politisk-, eko-

nomisk-, forsknings- och utbildningsverksamhet. Det kan vara värt att beakta att 

alla medborgare/deltagare sist och slutligen är människor med mänsklig värdighet 

och vad det i praktiken betyder - speciellt så i relation till ungdomar av idag.  

Beträffande ovan nämnda, Nordens plats i världen och all det uppsatsen behandlat 

kan det också vara värt att lyssna på Peter Gomes predikan ”Religion for smart 

people” som finns sparad och tillgänglig på Harvard Memorial Church hem-

sida.167 Om inte annat så för att lyssna och reflektera över vad som sägs och hur 

det sägs till studerande på världens kanske mest ansedda universitet. Det räcker 

dock inte med att lyssna utan man måste höra vad som sägs.   

 

                                                           
165 Rev. Peter J. Gomes dies at 68. Harvard Gazette. 2011-01-03: 
http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/03/rev-peter-j-gomes-dies-at-68/  
166 Peter Gomes talks about America’s youth. Big Think. YouTube. 2012-04-23: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDjXVKJXo6U  
167 Gomes, Peter J. Religion for smart people. Harvard Memorial Church: 
http://memorialchurch.harvard.edu/late-reverend-professor-peter-j-gomes  

http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/03/rev-peter-j-gomes-dies-at-68/
https://www.youtube.com/watch?v=hDjXVKJXo6U
http://memorialchurch.harvard.edu/late-reverend-professor-peter-j-gomes
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http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115881  

(Hämtade 2015-02-26) 
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