
Mens mørket sænker sig
over villavejene i Ringsted,
har en lille gruppe menne-
sker samlet sig i Ringsted
Alevi Kultur Center.

De sidder i små klynger og

hyggesnakker, spiller kort

eller ser fjernsyn. 

Lokalet ligner mest et

klubhus, mens den bagerste

ende af det er indrettet så-

dan, at der kan afholdes

’cem’ i det – den alevitiske

pendant til en gudstjeneste.

»Vi holder det én gang om

året, hvor en ’dede’ – en

præst – kommer og fortæller

om alevismen. Det er en me-

get frisindet religion, og vi

har ingen faste regler og in-

gen bøger at rette os efter. Vi

siger, at viden er vores vej og

kærlighed vores tro. Det vig-

tigste er, at man er en del af

fællesskabet, når man er

alevi,« forklarer Çagdas Sag-

STÆRKT FÆLLESSKAB »Vi alevier tror på, at man kan løse alt med ligesindet respekt og kærlighed,« siger Çagdas Saglıcak, som er 

Godkendt i Danmark, men ikke i 
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Indtil 1970 blev trossamfund anerkendt ved kgl. resolution. I dag godkendes de af Justitsministeriet (Familiestyrelsen)

Trossamfund vil ikke bare
eksistere. De vil godkendes
og fungere på lige fod med
den danske folkekirke.

De seneste 15 år har den

danske stat godkendt 99 nye

trossamfund og menigheder,

heriblandt Fonden Guds Ver-

densvide Kirke, Den Ar-

mensk Apostolske Kirke og

Den Mandæiske Mandea. I

alt eksisterer der 138 god-

kendte trossamfund og me-

nigheder.

Den markante stigning

skal blandt andet ses i lyset

af den tiltagende globalise-

ring, forklarer Armin W. Ge-

ertz, der er formand for Ud-

valget vedrørende Trossam-

fund, som siden 1998 har be-

handlet ansøgninger om

godkendelse. 

»Nogle søger om godken-

delse, fordi de gerne vil have

mulighed for at videreføre

deres traditioner fra hjem-

landet. Det kan for eksempel

være buddhister fra Thai-

land eller tamilere,« forkla-

rer Armin W. Geertz.

For at blive godkendt som

trossamfund eller menighed

skal man blandt andet have

en nedskrevet trosbekendel-

se eller andet, der beskriver

religionens læregrundlag, og

man skal have nedskrevne

retningslinjer for ritualer.

Den faste struktur er ifølge

udvalgets retningslinjer vig-

tig, fordi en godkendelse til-

deler trossamfundene en del

af statens udøvende magt,

blandt andet muligheden for

at forestå vielser.

Anerkendelsen er vigtig
Netop de juridiske beføjelser

samt de skattefordele, der

følger med en godkendelse,

er ifølge lektor i religionshi-

storie fra Københavns Uni-

versitet Mikael Rothstein ho-

vedårsagen til, at trossam-

fund søger om det. Men en

godkendelse kan også have

en social betydning.

»På den sociale side kan

medlemmer af godkendte

trossamfund ranke ryggen

og stå frem som en aner-

kendt gruppe, selv om man

er anderledes end majorite-

ten. Det er vigtigt for nogle

mennesker at føle denne an-

erkendelse, mens andre er

fløjtende ligeglade, fordi de

synes, deres religion er hæ-

vet over en godkendelse fra

den danske stat,« siger Mi-

kael Rothstein. 

Ikke længere landsbyidiot
Michael Kamp er medlem af

Asa- og Vanetrossamfundet

Forn Sidr, som dyrker de

nordiske guder. 

Han mærkede en klar ef-

fekt, da trossamfundet blev

godkendt i 2003 efter først at

have måttet stramme op på

deres meget frie rammer for

ritualer.

»Jeg kunne ret markant

mærke en større anerkendel-

se, da vi fik godkendelsen.

Folk vidste pludselig, hvem

vi var, og vi kom lidt væk fra

det med at blive betragtet

som en flok landsbyidioter.

Jeg troede ikke, at det ville

betyde så meget,« siger Mi-

chael Kamp.

Asa- og Vanetrossamfun-

det Forn Sidr har cirka 600

medlemmer og blev stiftet i

1997.

mette.hovmand@24timer.dk
sarah.galan@24timer.dk

Religiøse
samfund 
vil have det 
blå stempel
Godkendelse af troen giver
anerkendelse i samfundet og
skattefordele, siger forskere 

N En specifikt formuleret tro
på menneskets afhængighed
af en magt, som står over
menneskene og naturlovene,
og en tro, som giver ret-
ningslinjer for menneskets
etik og moral.

RELIGION 

HYGGE Giser, Aycah og Ismail slapper af i Alevi Kulturcenter. TIL VÆGS Tyrkiet landsfader, Atatürk og flag pryder væggene.



lıcak. Han er formand for

Alevi Ungdom i Danmark og

står i spidsen for den lokale

afdeling i Ringsted.

Alevi Forbundet blev god-

kendt som trossamfund i

Danmark i 2007. Det har

haft stor betydning for de

tusinder af alevier, der bor i

landet, ikke mindst fordi

alevismen ikke er anerkendt

i Tyrkiet, hvor den stammer

fra. Og det på trods af, at re-

ligionen er lige så gammel –

måske ældre – end islam.

»Godkendelsen betyder,

at der ikke er nogen udefra,

der kan sige noget om os; vi

har ret til at være her. I Tyr-

kiet kan der udstedes fatwa-

er imod alevier, fordi vi bli-

ver opfattet som ’utroende’,

og vi har ingen rettigheder

som religion,« siger Çagdas

Saglıcak.

35 billeder på lokalets

bagvæg understreger histo-

rien om en religion, der gen-

nem århundreder har været

forfulgt i sit eget land. Un-

der en alevitisk kulturfest-

ival i den tyrkiske by Sidas

mistede 35 personer i 1993

livet i en påsat brand på det

hotel, hvor de boede.

»Det var dråben, der fik

bægeret til at flyde over, og

det var på det tidspunkt, at

alevierne begyndte at danne

foreninger rundt om i Euro-

pa og samles imod den tyrki-

ske regering. I dag er vi 220

alevi kulturcentre i Euro-

pa,« lyder det fra Çagdas

Saglıcak.

formand for Alevi Ungdom og står i spidsen for Ringsted Alevi Kultur Center. Foto: Kaare Smith 

Tyrkiet
ALEVISME

N Alevisme er en blandings-
religion fra Tyrkiet, der består
af elementer fra blandt andet
gammel tyrkisk folketro, kri-
stendom, islam og buddhis-
me. Der findes alevier blandt
både tyrkere, kurdere og an-
dre etniske grupper.

N Aleviernes tro bygger på,
at mennesket og naturen (uni-

verset) er en helhed samt en
tro på, at Gud er en samling af
disse. Fællesskabet er centralt
i alevisme, og religionen har et
stærkt kulturelt og kunstnerisk
fundament.

N Selv om cirka 25 procent
af de 70 millioner tyrkere an-
slås at være alevier, er religio-
nen ikke anerkendt i Tyrkiet.

1
En præst fra et godkendt

trossamfund kan foreta-

ge vielser og besøge ind-

satte i fængsler.

2
Et trossamfund har mu-

lighed for at få overladt

en del af en folkekirke-

lig kirkegård til egen brug

eller få tilladelse til at anlæg-

ge sin egen.

3
Udlændinge, som er

præster eller missionæ-

rer ved et godkendt

trossamfund, kan få ophold-

stilladelse i Danmark.

4
Med en godkendelse

følger en række skatte-

fordele, eksempelvis

retten til at modtage gaver,

som giveren kan trække fra i

skat.

5
Den symbolske værdi i

at opnå samfundets an-

erkendelse af sin tro.

Kilde: Det rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund.
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1. januar 2007 var der 4.499.343 medlemmer af folkekirken svarende til 82,6 % af samtlige indbyggere i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik
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gode grunde
til at blive
godkendt5

HVAD ER ET GODKENDT TROSSAMFUND?

N Der skal være tale om en
fælles tro, som giver retnings-
linjer for menneskets handlin-
ger, det vil sige etik og moral,
og som udtrykkes gennem vi-
else og/eller andre ritualer.

N Der skal foreligge en tros-
bekendelse eller en anden
tekst, som opsummerer og
henviser til religionens cen-
trale tekster eller traditioner,
og som er grundlag for med-
lemskabet.

N Der skal være nedskrevne
retningslinjer og beskrivelse af

de væsentligste ritualer.

N Vielsesritualet skal opfylde
kravene i dansk ægteskabslov-
givning.

N Trossamfundet skal have
vedtægter samt udpegede re-
præsentanter, som kan stå til
ansvar over for myndigheder-
ne.

N Der skal være tale om et
formelt medlemskab med ret-
ningslinjer for optagelse af
medlemmer og ophør af med-
lemskab.

1682 Den Katolske Kirke 

1915 Den ortodokse russi-

ske kirkes menighed 

1952 Baptistkirken 

1970 Det danske Missions-

forbund

1970 Jehovas Vidner

1970 Jesu Kristi kirke af Sid-

ste Dages Hellige (Mormo-

ner)

1970-74 Frelsens Hær

1986 Sikh Foundation 

1996 Dansk Teltmission me-

nighed

1997 Krishnabevægelse/Isk-

con (Hare Krishna)

1999 Minhaj Youth Center

2001 Shiamuslimsk Tros-

samfund i Danmark

2001 Bharatiya Mandir

2003 Forn Sidr - Asa - og Va-

netrossamfundet

2005 Den Armensk Apostol-

ske Kirke

2005 Phendeling - Center

for Tibetansk Buddhisme

2006 Inuunerup Nataap

Oqaluffia 

2006 Forsamlingen Samko-

man Livdin, Færøerne

2006 Shir Hatzafon - Pro-

gressiv Jødedom

2006 Frikirken Oasan, Fær-

øerne

2006 Den Mandæiske Man-

dea i Danmark

2006 Den Vietnamesiske

Buddhistiske Kulturelle Fore-

ning

2007 Det Islamiske Forbund 

2007 Det Albanske Trossam-

fund i Danmark

2007 Alevi Forbundet i Dan-

mark

2007 International Christi-

an Community

Se hele listen på 

www.familiestyrelsen.dk

Udvalgte 
trossamfund
og menigheder

Inger Støjberg, 
politisk ordfører, V
»Jeg hylder vores grundlov

og dermed også rettighe-

den til at tro på, hvad man

vil. Det er en af de vigtigste

frihedsrettigheder, vi har.

Men det er også vigtigt, at

alle trossamfund forholder

sig åbent over for det øvri-

ge samfund. Det gælder

medlemmer af folkekirken

som jeg selv, og det gælder

alle andre.«

Henriette Kjær, 
politisk ordfører, K
»Vi skal respektere andre

religioner og deres ret til at

praktisere deres tro – det

er fundamentale rettighe-

der i grundloven. Men det

er klart, at vi skal sikre os,

at det er trossamfund, der

bliver godkendt og ikke

ekstreme bevægelser som

sekter, der dækker sig ind

under at være religiøse be-

vægelser, men som udnyt-

ter folk.«

Peter Skaarup, rets, 
udlændinge- og integra-
tionsordfører, DF
»Det er klart, at når vi får

indvandrere og flygtninge

til landet, så har de deres

religion og tro med. Vi har

heldigvis religionsfrihed i

Danmark, så det er frit for

trossamfund at komme her

til og etablere sig. Men

man skal være opmærk-

som på, hvis der kommer

religioner til landet, som

sætter religionen over lov-

givningen. Der er ikke no-

get over grundloven.«

Villy Søvndal, 
politisk ordfører, SF
»Folk må tro og tænke og

mene og ytre og forsamle

sig, som de vil. Det vil jeg

ikke blande mig i. Jeg

blander mig kun i ekstre-

me antidemokratiske orga-

nisationer. Men tro eller

mangel på samme er vel-

kommen. Det hører ikke til

det politiske univers at re-

gulere religion.« 

4 stemmer Det mener politikerne


