
Manus 4: Skydd mot tvång 
 
Innebörden i religions- och övertygelsefrihet: Skydd från tvång 
 
Den tredje dimensionen av religions- och övertygelsefrihet är skydd mot tvång. 
Tvång är när någon använder våld eller hot för att få någon att göra något. 
 
Den första dimensionen av religions- och övertygelsefrihet är att alla har rätt att 
ha eller byta sin religion eller övertygelse. Ett annat sätt att uttrycka detta är att 
religion och övertygelse och deras utövande är frivilligt. 
 
Den tredje dimensionen av religions- och övertygelsefrihet utvecklar den tanken. 
Ingen – varken staten, religiösa ledare eller någon annan person eller grupp – har 
rätt att tvinga sin övertygelse eller dess utövande på andra, vare sig det handlar 
om att få människor att behålla sin religion eller övertygelse eller byta. 
 

FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter  

Artikel 18, paragraf 2 

Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att 

bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. 
 
Denna dimension både förbjuder stater att tvinga människor, och  gör dem 
skyldiga att skydda människor mot hot eller våld från andra i samhället. 
 
Trots det ser vi över hela världen exempel på tvång i form av hot, våld eller straff 
som böter eller fängelse. Tvång kan också vara mer subtilt, som att erbjuda jobb i 
utbyte mot omvändelse eller att utestänga människor från hälsovård och 
utbildning om de lämnar en religion eller övertygelse. 
 
Ibland är det staten som utövar tvånget, antingen officiellt genom lagstiftning 
eller via åtgärder av tjänstemän på lokal nivå. 
 
Ofta kommer hot eller våld från familjemedlemmar eller från grupper i det 
bredare samhället som vill kontrollera människors tro, religiösa uttryck och 
uppträdande. 
 
Ett problem som illustrerar tvång både från staten och det bredare samhället är 
kvinnors klädsel. I vissa länder är det krav på att kvinnor ska ha bära religiös 
klädsel, medan andra förbjuder kvinnor att göra det. Och kvinnor kan möta 
trakasserier från människor utanför sin religiösa grupp om de bär religiös klädsel 
och från människor i den egna gruppen om de inte gör det. 
 
Massor av olika människor kan utsättas för tvång. I många länder utsätts 
människor för tvång om deras uppfattning om religion eller religionsutövning 
skiljer sig från statens ideologi eller från den sociala normen. Ateister, konvertiter 
eller personer med religioner som anses "främmande" för kontexten utsätts ofta 
för tvång. Och inom religiösa grupper kan människor som betraktas som kättare, 
hädare eller som anses utöva sin religion på fel sätt utsättas för tvång från staten 
eller inom samhället. 
 
Lagar som begränsar yttrandefriheten i religionsfrågor, till exempelhädelselagar, 
är ofta ett tvångsredskap. Detta tvång från staten kan bidra till att rättfärdiga idén 



att människor som uttrycker avvikande åsikter ska straffas, vilket i sin tur kan 
förvärra hot och våld mot dem i samhället. 
 
Låt oss titta på ett verkligt exempel: 
 
Indonesien har lagar om religionsfrihet, men dessa lagar skyddar bara människor 
som bekänner sig till vissa religioner: islam, katolsk och protestantisk 
kristendom, buddhism, konfucianism och hinduism. Ateism är inte skyddad. Vid 
30 års ålder satt Alex Aan, som har en muslimsk bakgrund, 2½ år i fängelse och 
tvingades betala böter på 11 000 dollar för att ha skrivit "Gud finns inte" och för 
att ha startat en ateistisk sida på Facebook.  
 
Aan åtalades för att ha spridit information med mål att framkalla religiöst hat och 
motsättningar;  att ha spridit ett hädiskt budskap på Internet; och att ha 
uppmanat andra att bli ateister. Aan blev utstött och misshandlades av en 
uppretad folkmassa, trots att han hade publicerat en offentlig ursäkt på sin 
Facebook-sida. 
 
Det här är ett exempel på tvång från staten i form av lagstiftning, eftersom som 
Alex Aan fick fängelsestraff och böter. Men det är också ett exempel på att staten 
inte skyddar honom från våld i samhället. 
 
Sammanfattningsvis:  Tvång kan innebära hot, våld, diskriminering eller straff 
som böter eller fängelse och kan komma från staten eller från människor och 
grupper i samhället. Internationell rätt säger att  ingen ska utsättas för tvång eller 
diskriminering på grund av religion eller övertygelse. Stater får inte tvinga 
människor och de har en  skyldighet att skydda människor genom att agera på ett 
effektivt sätt för att förebygga och stoppa tvång i samhället. 
 
I utbildningsmaterialet på hemsidan finns mer information om skydd från tvång, 
inklusive texter från grunddokumenten om de mänskliga rättigheterna med 
hänvisningar till ämnet. 
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