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Etablering af tværpolitisk tros- og religionsfrihedsnetværk
I dag samledes 7 medlemmer af Folketinget fra forskellige partier på tværs af det politiske spektrum, med den fælles
hensigt at styrke tros- og religionsfriheden i dansk udenrigs- og udviklingspolitik.
Aldrig har så mange mennesker været på flugt på grund af deres tro som i dag. Vi hører om muslimer, der
undertrykkes af buddhister i Myanmar, om kristne der forfølges i Irak og Syrien af Islamisk Stat og i Nigeria af Boko
Haram, og om kristne militsers forfølgelse af muslimer i Den Centralafrikanske Republik.
I et globalt perspektiv er det ikke entydigt, hvem er undertrykker, og hvem
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der undertrykkes. Men det er tydeligt, at den generelle udvikling for tros-
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på tros- og religionsfrihed. Der er tale om et massivt og komplekst problem.
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at tros- og religionsfriheden er blevet kaldt den forældreløse rettighed.
Politikerne bag dette netværk ønsker derfor at løfte tros- og
religionsfriheden op på niveau med de øvrige menneskerettigheder. Det gælder både hjemligt og i den danske
udenrigs og udviklingspolitik.
Tros- og religionsfriheden, som den er præsenteret i FN’s menneskerettighedskonvention artikel 18, er
anerkendelsen af, at alle kan tænke og tro, som de vil. Denne ret indebærer også retten til at ændre sin tro eller til ikke
at have nogen tro, og er en hjørnesten i et demokratisk samfund.
Skiftende regeringer har på forskellige vis bokset med udfordringen om, hvorledes man kan arbejde for at fremme
denne helt centrale rettighed i udenrigs- og udviklingspolitikken. Formålet for netværket er således at bringe
politikere fra hele det politiske spektrum sammen med forskere og civilsamfundsorganisationer i en fælles informeret

dialog, om hvorledes tros- og religionsfriheden kan styrkes, og hvordan dette arbejde gribes an i lignende nationale og
internationale netværk.

Stiftende medlemmer af netværket: Daniel Toft Jakobsen

Daniel Toft Jakobsen, formand for

(Soc.dem.), Mette Bock (Liberal Alliance), Christian Juhl

netværket: ”Rigtig mange mennesker i

(Enhedslisten), Ulla Sandbeck (Alternativet), Yildiz Akdogan (Soc.

verden bliver chikaneret, diskrimineret

dem), Mette Hjermind Dencker (Dansk Folkeparti), Christina

eller ligefrem forfulgt pga. deres tro eller

Egelund (Liberal Alliance).

manglende tro. Mange af verdens værste
konflikter hænger tæt sammen med

Kontakt for mere information og udtalelser: Formand for

manglende trosfrihed. Det vil vi sætte

netværket, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet Daniel Toft

fornyet fokus på med dette netværk”

Jakobsen (sdatj@ft.dk), tlf. 61624451.
Daniel Toft Jakobsen, formand for
Hvem står bag? Det tværpolitiske tros- og religionsfrihedsnetværk

netværket: ”Jeg er glad for, at så mange

er stiftet i samarbejde mellem medlemmer af Folketinget, Dansk

partier allerede er repræsenteret i

Missionsråd og Institut for Menneskerettigheder.

netværket. Trosfrihed for kristne,
muslimer, ateister og alle andre er

Dansk Missionsråd er en paraplyorganisation for 32 danske

heldigvis noget som vi kan samles om at

missionsorganisationer. Dansk Missionsråd arbejder ud fra kristen

fremme på tværs af partier på

mission forstået som forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde for at

Christiansborg”

ændre verden. En række medlemsorganisationer støtte af Dansk
Missionsråd arbejder direkte med forfulgt kristen i forskellige lande.
Institut for Menneskerettigheder er en selvejende statsinstitution, der har mandat til at fremme og beskytte
menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. Med udgangspunkt i tros- og religionsfrihed som en
basal menneskeret har Institut for Menneskerettigheder udarbejdet en række anbefalinger til regeringens arbejde.

