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Religionsfrihed – også for muslimer 

 

Den 2. juni 2020 afholdte folketinget et meget vigtigt møde om 
menneskerettigheder, der vil gå i historiebøgerne.  Nye Borgerlige og Dansk 
Folkeparti indgav et forslag om fratagelse af anerkendelsen for muslimske 
trossamfund, som endelig skulle føre til lukning af muslimske foreninger. Vi 
fulgte dette live streamet møde med bekymrende blikke, der blev diskuteret 
heftigt. Forslaget blev heldigvis nedstemt med overvældende stemmeflertal 
af politikere, der tror på demokratiet, grundlæggende frihedsrettigheder og 
religionsfrihed. Dermed blev den danske befolkning vidne til det sunde 
fornufts sejr. 

Dog havde folketinget for blot én måned siden havde oplevet en diskussion 
om nedlukning af muslimske friskoler… 

Vi muslimer, der har været en del af Danmark mere end et halvt århundrede 
og bidrager aktivt til samfundets udvikling, kan ikke give en mening til disse 
begivenheders opståen. Nogle partiers islamofobiske handlinger med 
islamfjendtlige aktioner og forhånelser af Koranen, de danske moskeer, 
muslimske skoler, muslimske foreninger, muslimske trossamfund, har øget 
deres angreb mod muslimer, og nærmest lovliggjort disse handlinger i 
samfundet.  Vi tænker og håber på at politikere, der tror på 
menneskerettigheder, frihedsrettigheder, demokratiet, det plurale og 
demokratiske samfund, ikke tolererer disse marginale partiers negative 
handlinger mod Islam og Koranen. 

Som kristendommen og jødedommen er en virkelig i verden, er Islam også 
en virkelighed for verdenen og for Danmark. Ligesom kristne og jøder 
efterlever deres religion frit i samfundet uden forhånelser, bør muslimer, som 
er en del af dette samfund også kunne leve vores religion frit og uden 
forhånelser. 

Dansk Islamisk Trossamfund (DIT) og Dansk Muslimsk Union (DMU), er en del 
af samfundet og bestræber på at bidrage til videreudvikling af samfundet i 
befolkningens alle lag uden at blive assimileret. Vi ønsker at Danmark 
forbliver med at være verdenskendt som et foregangsland for 
frihedstænkning og pluralistiske sinde. 

Vores vej og tankegang følger vores Profet Mohammeds følgende ord; ”Det 
bedste menneske er dén, der bedst for de andre”, og ser det som vores 
opgave at arbejde på samfundets velvære. 
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