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Politikken som skal regulere feltet tro og livssyn i Norge, er i endring. I 2012 ble en rekke paragrafer 
i Grunnloven endret i tråd med det såkalte Kirkeforliket på Stortinget i 2008, som gir både Den 
norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn nye statuser og posisjoner i det norske samfunnet, 
og som også gir kristendommen en annen plass enn den tradisjonelt har hatt i Grunnloven. Som 
en følge av Kirkeforliket la Kulturdepartementet 25. september 2017 fram et høringsnotat om ny 
lov om tros- og livssynssamfunn med høringsfrist 31. desember 2017.2 

I dette omskiftelige landskapet er det viktig å tenke prinsipielt om hvordan man bør utforme ny lov 
om tros- og livssynssamfunn, og om hvilken rolle det er ønskelig at disse samfunnene skal ha. En 
prinsipiell debatt om tros- og livssynspolitikk fordrer at vi klarer å se Norge i en større sammenheng, 
samtidig som vi også tar nok hensyn til det som er spesielt med den norske situasjonen. Alle 
land i verden har utformet lover og politikk på området, og i mange deler av verden er feltet i 
endring, blant annet som følge av at det oppstår nye spørsmål knyttet til migrasjon og økende 
bevissthet om mangfold, og ofte skepsis knyttet til følgene av religiøse forskjeller. Målet med dette 
notatet er å bidra til en prinsipiell debatt om religiøs diskriminering og å plassere Norge i en global 
sammenheng. Notatet er også tenkt som en bakgrunn for organisasjoner og personer som bidrar 
med innspill til loven nevnt over. Lovutkastet gir en historisk behandling av lovgivning på området 
i Norge, men plasserer ikke Norge i en global sammenheng i særlig grad, selv om de nordiske land 
diskuteres. 

Ikke-diskriminering 
Å «diskriminere» betyr mest grunnleggende å gjøre forskjell på, eller å skille mellom noen eller 
noe, men i vanlig språkbruk betyr det vanligvis å gjøre forskjell på en usaklig eller fordomsfull 
måte. Personer blir behandlet forskjellig i en rekke sammenhenger, men vi forventer som regel 
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at forskjellsbehandlingen har saklige grunner. Forskjellsbehandling på arbeidsplassen skal f.eks. 
handle om reelle forskjeller i utdanning, ferdigheter, evner osv. og ikke om egenskaper som 
hudfarge, tro eller seksuell legning. Samtidig vet vi at det forekommer usaklig forskjellsbehandling, 
selv om man har lover som forbyr det og institusjoner som motarbeider det. 

Norsk tros- og livssynspolitikk har som eksplisitt mål å være ikke-diskriminerende. Ikke-
diskriminering er imidlertid ikke alltid en selvfølge for alle. Norge har, i likhet med mange andre 
land, et trossamfunn som har en særegen stilling på grunn av sin størrelse, sine ressurser, sin 
lange historie og sin omfattende tilstedeværelse i alle deler av landet. Den norske kirke er ikke 
like dominerende som den var for 100 eller 50 år siden, men er fortsatt i en særstilling, også etter 
endringene i Grunnloven fra 2012. For noen betyr den særegne posisjonen til kirken at det er 
greit å forskjellsbehandle tros- og livssynssamfunn. Man argumenterer da med at det er relevante 
forskjeller mellom Den norske kirke og alle andre tros- og livssynssamfunn, som bør ha utslag i 
lovgivning og i finansieringsordning. Fra et strengt liberalt ståsted er det ikke like åpenbart at det er 
relevante forskjeller mellom kirken og alle andre tros- og livssynssamfunn i Norge. Det er selvsagt 
forskjeller i størrelse, medlemsmasse, historie osv., men det er ikke gitt at disse forskjellene er skal 
ha betydning når man skal lage lover og bestemme finansieringsordning. 

Data om religiøs diskriminering
Hva vet vi om religiøs diskriminering? I dette notatet bruker man et datasett med detaljert informasjon 
om forhold mellom myndigheter og religiøse minoriteter. Siden 1990 har den israelske forskeren 
Jonathan Fox ved Bar Ilan Universitetet samlet data om religiøs diskriminering i hele verden. Dataene 
er fritt tilgjengelige for bruk her: http://www.religionandstate.org. Navnet på datasettet er Religion 
and State (RAS). De tilgjengelige dataene dekker tidsperioden 1990-2008. For denne perioden målte 
man 29 former for diskriminering av sentrale eller lokale myndigheter mot forskjellige religiøse 
minoriteter i 177 stater. For å måle religiøs diskriminering går Fox og hans assistenter gjennom en 
rekke typer kilder om hvert enkelt land i verden. Alle kristne og muslimske minoriteter i de 177 
statene er medregnet, og alle andre religiøse minoriteter som har minst 0.25 prosent av et lands 
befolkning er også med. Totalt er 597 religiøse minoriteter med i materialet fra 1990 til 2008. Dette 
er det største datamaterialet om forholdet mellom myndigheter og religiøse minoriteter som finnes 
i verden i dag. Fox publiserte en bok i 2016 hvor han beskriver og bruker disse dataene (Fox 2016). 
Men i tillegg har Fox og hans team foretatt en tredje runde i datainnsamlingen (runde 3 i RAS), som 
dekker tiden fram til 2014, og dette oppdaterte datasettet er foreløpig ikke fritt tilgjengelig. I den 
siste versjonen av RAS har man nå 183 stater/territorier. Datasettet opererer med 36 forskjellige 
variabler som mål på religiøs diskriminering, og på hver variabel kan en stat få en score fra 0 til 3. 
Maksimum score er dermed 108, men ingen land i verden scorer fullt på alle variablene. Dataene 
måler dermed et bredt utvalg måter å diskriminere på, og det måler intensiteten i diskrimineringen. 
I dette notatet bruker vi dette nyeste datasettet for å lage de to figurene som sammenligner Norge 
med verden og med Norden med hensyn til religiøs diskriminering. Når det vises til Fox 2016, betyr 
det at vi viser til datamaterialet fra den andre runden av RAS, som dekker 1990–2008. 

I faglitteraturen er det en rekke måter religiøs diskriminering defineres og operasjonaliseres på. 
Vi følger definisjonen til Jonathan Fox, hvor religiøs diskriminering er «restrictions placed by the 
state on the religious practices, clergy, or institutions of minority religions that are not placed on 
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the majority religion» (Fox 2016: 11). Det er viktig å merke seg at government er et vidt begrep 
i denne definisjonen for restriksjoner og begrensninger mot religiøse minoriteter innføres ikke 
bare av nasjonale eller sentrale myndigheter. I dataene vi bruker her inngår også begrensninger og 
restriksjoner gjennomført av lokale myndigheter, som f.eks. et bystyre eller kommunestyre. Hvis 
f.eks. et religiøst samfunn søker bygningsetaten i en by om tillatelse til å bygge eller vedlikeholde en 
religiøs bygning og får nei uten at det er en saklig grunn, eller søknaden avslås med noe som åpenbart 
er et påskudd, vil dette ofte kodes som religiøs diskriminering i RAS, alt avhengig av dokumentasjon 
på hvor sannsynlig det er at den egentlige begrunnelsen faktisk dreier seg om religion. 

Verden: oversikt over diskriminering 
Hva har det primært kristne landet Canada til felles med det primært muslimske landet Senegal 
og det primært buddhistiske Taiwan? De tilhører en liten gruppe stater som overhodet ikke har 
religiøs diskriminering. Religiøs diskriminering finnes over hele verden. Det overordnede bildet 
som framkommer i RAS, er at religiøs diskriminering er svært vanlig, og at det blir vanligere. 
Trenden fra 1990 til 2014 er helt entydig: Stadig flere stater diskriminerer på stadig flere måter. 
I 1990 hadde omtrent 78 prosent av statene i verden diskriminering mot minst én religiøs 
minoritet, mens i 2014 var andelen 88,5 prosent. Det kan se ut som om religion er en sektor eller 
et område hvor det er mer akseptert å forsvare diskriminering enn på andre områder. Likhet er 
i hovedsak akseptert som en grunnleggende verdi av alle, langs hele det politiske spektrum, i 
vestlige demokratier, og likhetsbegreper er et sentralt element i moderne politisk filosofi. Likevel 
er altså forskjellsbehandling på religiøst grunnlag svært vanlig. Samtidig er det forskjeller mellom 
regioner og mellom religioner. Det er viktig å merke seg at det er så mange stater i verden som 
har kristendom eller islam som majoritetsreligioner, og at det er så stor variasjon innad i disse 
kategoriene hva religiøs diskriminering angår, at det er vanskelig å si noe generelt. Vest-Europa 
og Norge havner omtrent midt på treet, mens landene med minst religiøs diskriminering er i Sør-
Amerika og i Afrika sør for Sahara. Midtøsten unntatt Israel er en region med høy grad av religiøs 
diskriminering, og det samme er de ortodokse kristne landene, som Russland.

Den kristne verden
La oss starte med statene som har kristendom som majoritetsreligion. For å gjøre en regional 
grov inndeling, sorterer vi disse statene inn i a) vestlige demokratier, b) tidligere sovjetstater, c) 
den tredje verden. Vestlige demokratier kommer forholdsvis godt ut av en global sammenligning 
med hensyn til religiøs diskriminering. Men det er også store variasjoner. Katolske land i den 
vestlige verden kommer bedre ut enn andre kristne land. I mange protestantiske land finner man 
restriksjoner som begrenser bygging, leie, reparasjoner og vedlikehold av steder brukt til religiøse 
formål, som f.eks. moskéer. Sveits sitt nasjonale forbud mot bygging av minareter er et kjent 
eksempel på slike restriksjoner lagt på bygningene til en bestemt minoritet. Forbudet ble innført 
etter en folke avstemning i november 2009 med det høyrepopulistiske Sveitsisk folkeparti (SVP) 
som initiativtager, mot regjeringens anbefalinger. En annen form for religiøs diskriminering som 
kodes i RAS og hvor protestantiske land generelt kommer dårlig ut, er en bred kategori som handler 
om religion og religiøse ritualer i bryllup, skilsmisse og begravelser. I mange land har religiøse 
minoriteter ikke tilgang til egne begravelsesplasser og ikke tillatelse til å gjennomføre begravelse 
etter egne religiøse tradisjoner. En del protestantiske land i Europa har lange tradisjoner for at 
kirken dominerer samfunnet og har religiøst monopol. 
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Katolske land har lavest grad av religiøs diskriminering blant vestlige demokratier. Land som Portugal 
og Irland har overhodet ikke religiøs diskriminering slik vi definerer det her, mens de fleste andre 
land i denne kategorien har veldig lave nivåer av diskriminering mot sine religiøse minoriteter, 
selv om viktige land som Frankrike, Italia og Spania har noen restriksjoner knyttet til muslimske 
minoriteter (Fox 2016: 66–71). Hvorfor er det så lite diskriminering i katolske land? En viktig 
historisk forklaring er et økumenisk (tverrkirkelig) kirkemøte, som fant sted fra 1962 til 1965 og 
som er kjent som Det andre Vatikankonsil. Det andre Vatikankonsil endret på grunnleggende måter 
den katolske kirkens forhold til mangfold og til statsmakt. Man sier gjerne at konsilet medførte 
aggiornamento (italiensk for «oppdatering»), slik at kirken åpnet dørene for kulturelle og politiske 
strømninger i samfunnet rundt. Konsilet vedtok blant annet en egen katolsk deklarasjon om 
religionsfrihet, og om statens ansvar for å sikre alle personer like rettigheter til å følge sin tro. 
Deklarasjonen heter Dignitatis humanae, og har hatt store konsekvenser for den katolske kirkes 
tilnærming til spørsmål om religiøs diskriminering og for kirkens tilpasning til idealene til det 
liberale demokrati. Den katolske kirke er en religiøs tradisjon som i århundrer har erfart å være 
svært dominerende og nyte privilegier fra staten, men som i moderne tid – og spesielt etter 1965 
– har akseptert å være et trossamfunn blant flere, hvor staten ikke er garantist for privilegier, men 
kun for generell religionsfrihet (Perry 2009).

De tidligere sovjetstatene som har kristendom som majoritetsreligion kan deles i to: stater med 
ortodoks kristendom som majoritetsreligion, og de med andre varianter av kristendom, som f.eks. 
det katolske Polen. Landene i den tidligere sovjetblokken med ortodokse kristne majoriteter tel-
ler 11 land til sammen, og dette er en kategori stater med høy grad av diskriminering. Det er også 
en region hvor graden av diskriminering har økt usedvanlig raskt i tidsperioden vi ser på her, altså 
fra 1990 til 2014. Det største landet i kategorien, nemlig Russland, har innført en rekke strenge 
restriksjoner på mange forskjellige punkter overfor mange forskjellige religiøse minoriteter. Også 
land som Hviterussland, Georgia og Bulgaria har mange og strenge restriksjoner som rammer reli-
giøse minoriteter. Hellas og Serbia, land med ortodoks kristen majoritet, har hatt høy grad av reli-
giøs diskriminering. Det er ikke mulig å gi en fullgod forklaring på hvorfor kristne ortodokse land 
gjennomgående har så høy grad av diskriminering, men det er grunn til å peke på at de ortodokse 
kirkene har en tendens til å se seg selv som ivaretagere av nasjonal kultur. Etter den kalde krigen 
er det mye som tyder på at de ortodokse kirkene har fått nye roller i å bygge nye nasjonale iden-
titeter etter at kommunismen ble borte, og de nye lederne har inngått nye allianser med kirkenes 
lederskap. Det er f.eks. skrevet mye om Putins forhold til den ortodokse kirken (Soroka 2016)

Den islamske verden
Den islamske verden deles i Fox sine analyser i fem regioner med betydelige forskjeller: a) landene 
i den persiske gulf, b) resten av Midtøsten, c) tidligere stater i sovjetblokken, d) stater i Asia som 
ikke var del av Sovjet, og e) Afrika sør for Sahara. Statene rundt den persiske gulf er den del av den 
islamske verden hvor religiøs diskriminering er sterkest. Saudi-Arabia er i en særstilling med for-
bud mot utøvelse av andre enn statens offisielle religion. Også en rekke andre land i gulfregionen har 
svært høye nivåer av diskriminering, men nivået varierer fra land til land, slik at land som Oman og 
Bahrain har betydelig mindre diskriminering enn f.eks. Iran, Kuwait eller Qatar. 

De tidligere statene i sovjetblokken med islam som majoritetsreligion teller seks land, og er en 
heterogen gruppe. Tre av landene (Albania, Kirgisistan og Tadsjikistan) har nivåer av religiøs diskri-
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minering som er lave og på nivå med vestlige demokratier. De andre tre (Turkmenistan, Aserbajdsjan 
og Usbekistan) har varierende nivåer av diskriminering, men mønsteret er at de diskriminerer både 
mot muslimske og kristne minoriteter (Fox 2016: 147–153). Det interessante med disse landene 
er at en del av motivasjonen for religiøs diskriminering ser ut til å være litt annerledes enn den vi 
finner i gulfstatene. I begge regionene er islam majoritetsreligion, men der hvor man i gulfstatene 
i stor grad undertrykker det som oppfattes som heterodoksi (feil tro), har man i de tidligere sovjet-
statene større fokus på statssikkerhet og ser religiøse minoriteter som sikkerhetstrusler. Fox tar for 
seg de syv landene i Asia med islam som majoritetsreligion og som ikke var del av Sovjetblokken 
som en egen kategori. Dette er Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Malaysia, Maldivene 
og Pakistan. Denne gruppen land er også svært heterogen kulturelt og politisk, men i denne grup-
pen er nivået av religiøs diskriminering generelt høyt. 

Stater i Afrika sør for Sahara med islam som majoritetsreligion er en interessant gruppe land fordi 
nivået av religiøs diskriminering er lavt. Kategorien inneholder 13 stater, og ni av disse (Burkina 
Faso, Tsjad, Djibouti, Gambia, Guinea, Mali, Niger, Senegal og Sierra Leone) har ingen eller nesten 
ingen religiøs diskriminering (Fox 2016: 153–157). I figur 1 så vi at nivået for denne regionen av 
verden lå lavere enn for Norge og for vestlige demokratier generelt. Hvordan kan vi forklare det? 
Et element i forklaringen kan være at kontroll av religiøse organisasjoner og samfunn er ressurs-
krevende, og at landene i området er fattige med lavere kapasitet for myndighetene til å innføre 
og håndheve politikk. Men dette kan på ingen måte være eneste forklaring, siden svært fattige 
land med islam som dominerende religion (som f.eks. Somalia, Mauritania og Afghanistan) har 
høye eller middels høye nivåer av diskriminering. Det er heller naturlig å lete etter forklaringer i 
hvordan islam har tilpasset seg vestafrikansk kultur i en del av disse landene. Resultatet er majo-
ritetsreligioner som er langt mindre opptatt av «trusselen» fra minoritetsreligioner, enn det vi 
finner i Midtøsten. Dette peker på et generelt og viktig poeng. Alle de store verdensreligionene 
eksisterer alltid sammenvevet med lokale kulturer, og som regel er det vanskelig å peke på hvor 
skillet mellom religion og kultur går. Resultatet er uansett at lokale former for religion har enorme 
variasjoner, også når det gjelder politiske uttrykk, forholdet til statsmakt og syn på religiøse mino-
riteter. 

Den buddhistiske verden
Stater med buddhisme som majoritetsreligion har en ganske høy grad av religiøs diskriminering. En 
svært vanlig form for religiøs diskriminering i disse landene er restriksjoner som gjelder misjo-
nering. I 2008 hadde 77,8 prosent av disse statene restriksjoner mot at kristne kunne drive 
misjonsarbeid blant medlemmer av majoritetsreligionen (altså buddhismen), mens 50 prosent 
av statene hadde restriksjoner mot at muslimer kunne drive misjon (Fox 2016: 171). Restriksjoner 
mot misjon av kristne er et uttrykk for en trend i buddhistiske land, hvor kristendom flere steder 
oppfattes som en religion som undergraver lokal kultur og religion og mottar støtte fra mektige 
stater og organisasjoner, ikke minst fra USA. Det er i skrivende stund en global diskusjon om for-
holdene i Myanmar fordi landets militære styrker driver en svært brutal framferd mot rohingya-
befolkningen i Rakhine-staten, den nordvestlige delen av Myanmar mot grensen til Bangladesh. 
Overgrepene mot rohingya-befolkningen oppfattes av noen som delvis religiøst motivert, og inn-
trykket kan forsterkes ved at flere framstående medlemmer av den buddhistiske munkeordenen 
har bidratt med hatefulle ytringer om rohingya-befolkningen, som er muslimer. Samtidig peker 
eksperter på at overgrepene mot rohingya-befolkningen har årsaker som er langt mer sammen-
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satte. Helt uavhengig av det som skjer i Rakhine-staten, er Myanmar blant statene med høyest 
grad av religiøs diskriminering i hele verden, og det samme er det buddhistiske landet Laos, litt 
lenger øst i Sørøst-Asia. 

Figur 1

Religiøs diskriminering i Norge
I figur 1 har vi tatt Norge fram fra datamaterialet i RAS og laget en graf som viser endringer 
mellom 1990 og 2014 ved siden av grafer for andre regioner i verden. Figur 2 viser Norge i 
forhold til de andre nordiske landene. Tallene i y-aksen er summen av 36 variabler, som hver 
kan få fra 0 til 3 i score. Maksimum score er dermed 108. Et punkt hvor Norge diskriminerer i 
henhold til operasjonaliseringen vi bruker her, er obligatorisk undervisning i majoritetsreligionen. 
Det har vært mye debatt i Norge om dette temaet både før og etter dommen i Den europeiske 
menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg fra 2007. Etter dette gjorde man i Norge en 
del endringer, men fortsatt undervises det i faget KRLE med rundt halvparten av tiden satt av 
til kristendommen (se Civitanotat 28: 2013, https://www.civita.no/publikasjon/nr-28-2013-nytt-
religionsfag-i-skolen). Norge er faktisk det eneste landet i kategorien den vestlige verden som kodes 
for diskriminering på dette punktet (Fox 2016: 73). Forbud mot slakting av dyr uten bedøvelse (slik 
jødiske koscher-regler krever) er også et av kriteriene hvor Norge, i likhet med mange andre land, 
diskriminerer i RAS. I et stort datasett som RAS er det ikke mulig å behandle hvert enkelt land med 
den grad av detaljkunnskap som man har hvis man bor på stedet og følger debatter og nyheter over 
tid. Hvis man ønsker dypere innsikt i hvordan Norge ser ut «utenfra» på området religionsfrihet 
og religiøs diskriminering, anbefales det å lese de årlige rapportene til USAs utenriksdepartement. 
Disse rapportene finnes på nettet her: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/. Disse rapportene er en 
av mange forskjellige kilder som RAS har benyttet for å kode diskriminering i stater i hele verden. 
Det er en rekke former for diskriminering i samfunnet som ikke vil fanges opp i datamaterialet i 
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RAS, fordi fokuset er på myndig hetene og deres regulering av, og behandling av, religiøse grupper. 
For å danne et riktig og helhetlig bilde av hvordan det er å tilhøre en religiøs minoritet i Norge, er 
det altså viktig både å se på Norge i en internasjonal sammenheng, slik vi gjør ved hjelp av RAS, og 
å se på spesifikke lokale forhold som ikke fanges opp i et slikt fugleperspektiv. 

Figur 2

Årsaker til diskriminering
Det er store forskjeller fra land til land når det gjelder årsaker til at myndigheter forskjellsbehandler 
religiøse minoriteter. Her nevner vi kort fire årsaker til diskriminering som er vanlige når vi ser på 
dette internasjonalt – med den vestlige verden som primært fokus: Konkurranse om ressurser, 
nasjonalisme og bekymring for kultur, bekymring for helse og moral og bekymring for sikkerhet. 

Konkurranse om ressurser
I stater hvor en bestemt religion lenge har hatt et monopol, ser man ofte at representanter for 
den dominerende religionen motsetter seg å gi privilegier og beskyttelse til minoriteter. Dette kan 
ofte handle om konkurranse om ressurser. Der hvor f.eks. et kirkesamfunn tradisjonelt har hatt 
et nært forhold til staten, og mottatt støtte på forskjellige måter, vil kirkesamfunnet ofte bruke 
ressurser på aktiviteter som økonomer vil betegne som rent-seeking. Dette er arbeid som handler 
om å beholde eller oppnå fordeler fra staten. I mange deler av verden finner man eksempler på 
at et dominerende religiøst samfunn engasjerer seg overfor statlige myndigheter for å beholde en 
privilegert posisjon i det religiøse markedet, noen ganger en posisjon som monopolist, og for å 
hindre at religiøse konkurrenter får drive sin aktivitet. Det tydeligste uttrykket for slik rent-seeking 
er kanskje når religiøse grupper danner politiske partier for å påvirke politikk til fordel for sin 
religiøse tradisjon (Brekke 2016). 
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Nasjonalisme og bekymring for kultur
Et antatt behov for å beskytte majoritetens kultur er en vanlig årsak til diskriminering av religiøse 
minoriteter. Ofte vil representanter for en dominerende religiøs tradisjon mene at de representerer 
nasjonens religion og kultur, og at denne fortjener spesielle privilegier. Over nevnte vi eksempler 
fra Russland og Myanmar, og det finnes selvsagt mange flere. Religiøs nasjonalisme er med andre 
ord en vanlig årsak til diskriminering. I mange kristne land forfølges kristne minoriteter fordi myn-
dighetene mener de utgjør en trussel mot nasjonal enhet. Et godt eksempel er Jehovas Vitner, en 
liten kristen minoritet som er blitt utsatt for forfølgelse i hjemlandet USA fra tiden rundt første 
verdenskrig på grunn av sine kritiske politiske standpunkter. I Nazi-Tyskland ble representanter 
for Jehovas Vitner forfulgt fra nazistene tok makten i 1933, og under krigen ble de ofte satt i 
konsentra sjonsleire, torturert og drept. Årsaken var at de nektet å underkaste seg den totalitære 
staten og nektet å tjenestegjøre i hæren (Graffard og Reynaud 2001). Etter den andre verdenskrig 
ble gruppen forfulgt i DDR og Sovjetunionen. Selv om antallet Jehovas Vitner i DDR var forsvin-
nende lite, ble gruppen oppfattet som farlig fordi medlemmene ikke bygget opp under sosialistisk 
enhet, og fordi de hadde forbindelser til trosfeller i Vest-Tyskland og USA og dermed ble sett som 
spioner for erkefienden Vesten (Dennis 2006). Det er i hovedsak de samme årsakene til at Jehovas 
Vitner forfølges i mange stater i dag. De oppfattes som ikke-patriotiske og en trussel mot nasjo-
nal enhet fordi de nekter militærtjeneste og ikke deltar i feiring av landet de bor i. I Russland har 
høyesterett nylig avgjort at Jehovas Vitner er ekstremister, og gruppen, med omkring 175 000 
medlemmer i Russland, må oppløses og gi alle sin eiendeler til den russiske staten.

Bekymringer for helse og moral
Som en utsatt kristen minoritet anklages ikke Jehovas Vitner bare for å mangle patriotisme, men 
også for å skade barn gjennom oppdragelse i sin tro. Religiøse minoriteter oppfattes noen ganger 
som trusler mot utsatte grupper, som kvinner og barn, eller som utfordringer mot storsamfunnets 
moralske normer. Kvinners posisjon er blant de mest betente temaene i debattene om religion 
i den vestlige verden. Mange innvandrere kommer fra samfunn hvor æreskultur har en sentral 
plass, og æreskultur handler i første rekke om kvinner, og om menns evne til å beskytte og 
kontrollere kvinner. Æreskulturer finner man blant muslimer, kristne, sikher og hinduer i mange 
av de viktigste avsenderlandene for innvandrere til Norge og Europa, både i Sør-Asia, Midtøsten 
og Nord-Afrika. Mye av debatten om innvandreres religion i den vestlige verden handler nettopp 
om skikker som vi forbinder med æreskulturer, som tvangsgifte av kvinner og klesdrakter ment å 
dekke til kvinner, som nikab. En klassiker om konflikter om muslimske kvinners posisjon er Abu-
Lughod 2013. Barns helse og oppvekstvilkår er også en stadig tilbakevendende kilde til ønsker om 
mer kontroll av og restriksjoner mot religiøse minoriteter, og debattene om omskjæring i Norge 
og andre vestlige land er gode eksempler. Av og til tar storsamfunnets bekymringer for religiøse 
minoriteters innvirkning på offentlig moral og helse form av det kriminologen Stanley Cohen kalte 
moralsk panikk, altså rask og overdreven spredning av frykt i samfunnet for et bestemt fenomen, 
hvor medier gjerne spiller en viktig rolle (Cohen 1972). En egen variant av slike bekymringer for 
moral og helse, er tiltakene mot de såkalte kultene i flere europeiske land. Selve begrepet kult 
brukes som regel i offentlig og politisk debatt for å omtale små religiøse grupper som har en sterkt 
avvikende tro og praksis, og som er lukket overfor samfunnet rundt. Kulter oppfattes ofte som 
farlige fordi de tenkes å ha stor makt over livene til medlemmer. «Hjernevasking» av medlemmer 
er en typisk anklage. Det er grunn til å merke seg at bekymring for og sinne mot såkalte kulter har 
ført til ulovlige borgerverntiltak i Europa, hvor tanken har vært at borgere organiserer seg for å 



9

C i v i t a - n o t a t  n r .  3 3  2 0 1 7

beskytte samfunnet fra den negative innflytelsen fra marginale religiøse minoriteter (Introvigne 
2000). 

Bekymringer for sikkerhet
Sikkerhetsbekymringer ser ut til å bli en stadig viktigere årsak til at stater diskriminerer. Mange 
steder i verden oppfattes religiøse minoriteter som en trussel mot sikkerhet. Det er nå en 
ganske stor faglitteratur om hvordan religion er blitt et sikkerhetstema de siste par tiårene, ikke 
minst i kjølvannet av angrepene på USA i 2001 og terroranslagene i Europa og andre deler av 
verden senere på 2000-tallet. En del av denne litteraturen er inspirert av et miljø av statsvitere 
i København og deres tenkning om sikkerhetiseringsprosesser, eller securitization på engelsk, 
som startet med en bok som kom ut i 1998 (Buzan et al 1998). I den vestlige verden er det i 
hovedsak islam som oppfattes og omtales innenfor en sikkerhetsramme. Det er godt dokumentert 
at muslimer utsettes for religiøs diskriminering i mange vestlige land både av myndigheter og i 
samfunnet forøvrig, og noe av diskrimineringen skyldes at islam og muslimer ikke sjelden omtales 
under overskrifter som har å gjøre med sikkerhet, spesielt terror og radikalisering. Diskriminering 
som oppstår i samfunnet og er uavhengig av statlige myndigheter er viktig, men registreres ikke 
i RAS. En av de mest sofistikerte fagbøkene den senere tid om dynamikken bak diskriminering av 
muslimer i vestlige samfunn, er Adida et al 2016, som bruker Frankrike som «laboratorium» for 
sosialpsykologiske eksperimenter om diskriminering. 

Diskriminering av myndigheter og i samfunnet
Det må understrekes igjen at religiøs diskriminering definert og målt slik man gjør her, ikke viser 
hele bildet av hvordan det er å tilhøre en religiøs minoritet i Norge eller i andre land. Selv om 
Norge kommer dårligere ut enn f.eks. Danmark og Senegal i RAS, er det ikke gitt at det er bedre 
å tilhøre en religiøs minoritet i Danmark eller Senegal, enn i Norge. Fra et liberalt ståsted er ikke-
diskriminering en verdi i seg selv. Staten bør gi et klart signal til alle borgere om at de stiller likt, 
og at deres religiøse identiteter ikke har betydning for friheter, rettigheter, privilegier eller plikter. 
Men ikke-diskriminering er også viktig fordi diskriminering kan ha andre alvorlige konsekvenser. 

Hvis vi skal undersøke nærmere konsekvenser av religiøs diskriminering, er det naturlig å se på 
forskning utført av de amerikanske samfunnsforskerne Brian J. Grim og Roger Finke. I en bok fra 
2011 undersøker de sammenhengen mellom diskriminering fra myndighetene og forfølgelse og 
undertrykkelse av religiøse minoriteter i samfunnet. Datamaterialet deres er hentet fra hele ver-
den, og omfatter 143 stater. Deres funn viser at at det er en nær kobling mellom hvordan myn-
digheter behandler religiøse minoriteter og hvordan de samme minoritetene blir behandlet av 
samfunnene de lever i. 

Når myndighetene sikrer religionsfrihet og legger få eller ingen restriksjoner på utøvelse av 
religion for minoriteter, får man også mindre grad av religiøs forfølgelse i samfunnet. Flertallets 
potenstielle tyranni over minoritetene vil få mindre næring i et samfunn der de statlige 
myndighetene garanterer religionsfrihet for alle. Der hvor myndigheter velger seg ut bestemte 
religiøse minoriteter og legger restriksjoner på deres religionsutøvelse, vil man få mer forfølgelse 
i samfunnet. Men den antatte årsakskjeden kan også se ut til å gå motsatt vei: Forfølgelse og 
diskriminering i samfunnet kan føre til sterkere politisk regulering, diskriminering og forfølgelse. 
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Når sterke krefter og stemmer i et samfunn over tid diskriminerer mot en bestemt religiøs 
minoritet, er det fristende for en regjering å lage lover som følger strømningene i samfunnet. 
Det å stå i mot diskriminering i samfunnet, krever politisk mot, og politikere som står i mot, 
risikerer å gjøre det dårlig i neste valg. 

Figur 3
Figur	3	

POLITIKK: 
myndighetene legger 
restriksjoner på 
misjonsak;vitet, 
offentlig preken eller 
omvendelser

Ingen voldelig 
forfølgelse på 
religiøst grunnlag

1-200 ;lfeller av 
voldelig forfølgelse 
på religiøst grunnlag

Over 200 ;lfeller av 
voldelig forfølgelse 
på religiøst grunnlag

Ja (56 stater) 21% 30% 48%

Nei (86 stater) 63% 24% 13%

SAMFUNN:  
etablerte religioner 
forsøker å stenge 
andre religioner ute 

Ja (74) 28% 31% 41%

Nei (68) 66% 22% 12%

Figur 4
Figur 4 

Ingen klar 
favorisering

Minimal 
favorisering

Klar favorisering av 
noen religioner

Klar favorisering av 
én religion

Ingen rapportert 
forfølgelse

29% 24% 5% 10%

1-200 forfulgt eller 
fordrevet

52% 45% 45% 37%

Flere enn 200 forfulgt 
eller fordrevet

19% 31% 50% 53%

Totalt antall land 21 29 44 49	
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Figur 3 er en forenklet tabell basert på to mer omfattende tabeller man finner i Grim og Finke 2011 
(Kindle location 2059). Den viser sammenhengen mellom grader av voldelig forfølgelse av religiøse 
grupper og noen bestemte typer restriksjoner i politkken og i samfunnet. Vi ser at der hvor det er 
politiske restriksjoner eller forbud mot det å misjonere, preke offentlig eller omvende andre til sin 
religion, der er det også langt flere tilfeller av voldelig religiøs forfølgelse. Vi ser også at der hvor 
man i samfunnet (i motsetning til i politikken) har dominerende og etablerte religiøse grupper 
som jobber for å holde andre religioner ute, der er det også langt flere tilfeller av voldelig religiøs 
forfølgelse. Grim og Finke har en rekke andre eksempler på restriksjoner og forbud i politikken 
og samfunnet som viser det samme: de er klart assosiert med forfølgelse. Vi vet imidlertid ikke 
hvordan sammenhengen ser ut eller om det er årsakssammenheng til stede. Det virker likevel 
ikke urimelig å se på disse sammenhengene som en indikasjon på at man skal være forsiktig med 
å legge restriksjoner og forbud mot religiøse gruppers aktiviteter dersom det ikke er nødvendig. 

Det er altså grunn til å skille mellom diskriminering som oppstår i samfunnet og diskriminering 
som er resultatet av myndighetenes reguleringer og restriksjoner, og dette er et sentralt poeng 
i den seneste utgivelsen basert på datasettet til Jonathan Fox (Fox 2017). Dette er viktig fordi 
det er et dynamisk og gjensidig forsterkende forhold mellom de to formene for diskriminering, 
slik vi så i avsnittet over. Men det er også viktig fordi datamaterialet i RAS viser oss at det er 
systematiske forskjeller i hvordan de to formene for diskriminering rammer religiøse minoriteter. 
Hvis vi fokuserer på Vest-Europa, ser vi at jøder er mest utsatt for diskriminering i samfunnet, mens 
muslimer er mest utsatt for myndighetenes diskriminering (Fox 2017). Hva kan være forklaringen 
på dette? Kanskje en del av forklaringen er at det er mer bevissthet om farene ved diskriminering 
av jøder blant politikere i en del europeiske land, enn om farene ved diskriminering av muslimer. 
Det er kanskje rimelig å tenke seg at erfaringen med folkemordet på Europas jøder i noen grad 
virker som en slags vaksine mot politisk initiert diskriminering av jøder i hvert fall noen steder. 
Dette betyr imidlertid på ingen måte at Europa er kvitt anti-semittisme i politikken. I Ungarn 
har f.eks. Jobbik, et politisk parti på ytre høyre fløy med klare anti-semittiske holdninger, fått en 
sentral plass i landets politikk det siste tiåret. Partiets forsøk på å distansere seg fra tidligere anti-
semittiske holdninger framstår som en blanding av opportunisme og personlige preferanser hos 
partiets ledelse (Freedom House).

Men det er ikke bare politiske restriksjoner som korrelerer med forfølgelse. Mer overraskende er 
det at stater som driver positiv forskjellsbehandling ved å støtte én eller flere religioner framfor 
andre, også har større sannsynlighet for å oppleve forfølgelse av personer på grunn av religion. 
Figur 4 er oversatt og tilpasset fra Grim og Finke 2011 (Kindle location 636). Horisontalt har man 
delt inn de 143 statene Grim og Finkes datamateriale i fire kategorier etter grad av favorisering 
av bestemte religiøse grupper. I kolonnen til venstre er det 21 stater som ikke har noen klar 
favorisering. I kolonnen til høyre har man 49 stater hvor det er klar favorisering av én bestemt 
religion. Vertikalt har man tre grader av forfølgelse, hvor man teller antall personer som er 
enten fysisk forfulgt eller fordrevet på grunn av religion. Det er én rad for stater uten rapportert 
forfølgelse overhodet, så en rad for stater med mellom 1 og 200 personer forfulgt eller fordrevet, 
og nederst en rad for land med mer enn 200 personer forfulgt eller fordrevet. I nederste rad har 
man antall land i hver kategori etter grad av favorisering, hvor summen altså er 143 land. Vi ser at 
kategoriseringen Grim og Finke gjør her er ganske grovkornet. Poenget er likevel klart: I stater med 
favorisering av én eller flere religioner over andre religioner, er det langt større sannsynlighet for 
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at det foregår voldelig forfølgelse og fordrivelse av mennesker på grunn av religiøs tilhørighet. Det 
er ikke noe i Grim og Finkes materiale som gjør at vi kan si noe bestemt om årsakskjeder, og det 
er selvsagt åpent for debatt om hvorvidt disse sammenhengene kan brukes som argument mot 
positiv støtte og positiv særbehandling av tros- og livssynsorganisasjoner. 

I dette notatet har man sett på diskriminering av religiøse minoriteter i et globalt perspektiv. Det 
er alltid detaljer om lokale forhold som vil gå tapt i denne type tilnærming, og datamaterialet vi 
har brukt gir ikke det hele og fulle bildet. Likevel er det en del konklusjoner vi kan trekke, og som 
er viktige å ha med seg i utforming av en god politikk på tros- og livssynsfeltet i Norge.

Konklusjoner 
• Religiøs diskriminering har økt i hele verden siden 1990, og de aller fleste land har noen 

grad av slik diskriminering. 
• Midtøsten er regionen hvor man finner mest diskriminering, mens man finner minst 

diskriminering i Latin-Amerika og i Afrika sør for Sahara. 
• Norge ligger over gjennomsnittet for vestlige demokratier og på topp blant de nordiske 

landene når det gjelder religiøs diskriminering.
• Det er mange årsaker til religiøs diskriminering, og blant de aller viktigste finner vi  

a) konkurranse om ressurser og privilegier, b) nasjonalisme og bekymring for kultur,  
c) bekymring for helse og moral, og d) bekymring for sikkerhet.

• Det er klar sammenheng mellom diskriminering i det politiske systemet (inkludert 
lovreguleringen) på den ene siden og i samfunnet på den andre. Politiske tiltak påvirker 
hvordan religiøse minoriteter behandles i samfunnet, og behandlingen av religiøse 
minoriteter i samfunnet påvirker politiske tiltak. 

• Negative politiske/juridiske reguleringer (forbud og restriksjoner) har sammenheng med 
religiøs forfølgelse. 

• Positive politiske/juridiske reguleringer (selektiv støtte eller subsidier) har sammenheng 
med religiøs forfølgelse.

• På grunn av de potensielt alvorlige konsekvensene av diskriminering, er det viktig 
at politikere og lovgivere viser forsiktighet og saklighet i hvordan de snakker om 
religiøse minoriteter og hvordan de utformer lover som skal regulere tros- og 
livssynsorganisasjoner. 

Forfatter: Notatet er skrevet av Torkel Brekke,  
professor i religionshistorie og prosjektleder i Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning 
om liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på 
respekt for individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, 
interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for 
alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av 
andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor 
pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatteren på torkel@
civita.no eller civita@civita.no. 
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Noter

1  Tusen takk til Jonathan Fox ved Bar Ilan University. Tusen takk også til Anne Siri Koksrud Bekkelund i Civita for 
hjelp med behandling av data i SPSS.

2  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-lov-for-den-norske-kirke-og-andre-tros--og-
livssynssamfunn/id2572665/
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