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Reference til digitale moduler: 

• Religioner, Migration and Minoriteter  
 

 
Nøglebegreb: Immigration 
 
Fænomenet ’immigration’ er et meget komplekst socialt fænomen set fra et perspektiv med fokus 
på årsager og konsekvenser. I almindelighed refererer udtrykket til permanent eller midlertidig 
transfer af personer fra deres oprindelsesland til et andet. Afgangs- og ankomststederne har dog 
ændret sig med historiens forløb. Årsagerne til indvandring skyldes flere faktorer: F.eks. Skubber 
fattigdom tusindvis af mennesker mod rigere lande; i andre tilfælde er årsagerne politiske (krige, 
folkemord, diktaturer, forfølgelser; religiøse (forbud mod at øve egen religion); klima (på grund af 
miljøforstyrrelser som tørke); sundhed (udbrud af en epidemi eller en pandemi); eller kriminel, hvor 
migranterne er ofre for menneskehandel. 
 
Mere information kan findes om:  

• Hvad betyder ordene ‘migration’, ‘diaspora’ og ‘minoritet’?  

• Socio-antropologisk motivation for diaspora   
 
 

Religiøse samfund og indvandring 
 
Historien om de store migrationsstrømme har vist, at religion gennem århundrederne er et 
værdifuldt aktiv for enhver indvandrer, der revurderer og vil understrege sin egen kulturtradition 
netop i det land, hvor han/hun ender med at bosætte sig. Religion repræsenterer et vigtigt 
identitetselement for migranter - en kulturel rod, der er mere solid end traditioner – som de i hvert 
fald i begyndelsen af deres integrationsvej har til hensigt at beskytte. I denne sammenhæng hjælper 
religion med at genskabe forbindelsen med det, der er tilbage fra deres hjemland og til at møde den 
nye kultur. Historien om migrationsprocesser har imidlertid også vist, at religiøse samfund kan 
udføre meget forskellige sociale funktioner og nogle gange har andre, mere negative resultater. I 
nogle tilfælde kan de udgøre en mur, der bremser integrationens vej, bliver uigennemtrængelig 
udefra, selvcentrerende og nærende for en religiøs identitet, der er antagonistisk for det omgivende 
samfund. Eksempler på disse religiøse samfund er nogle moskeer i Storbritannien og nogle 
evangeliske kirker i de skandinaviske lande, som endte med at isolere sig fra deres sociale 
sammenhæng med dramatiske effekter ud fra et integrationsmæssigt synspunkt. 
 
 

Case: Kinesiske samfund i Italien 
 
Mange kinesiske indvandrere i Italien, som ikke har konverteret til kristendommen, har fortsat 
udøvet deres religiøse tro i uorganiserede samfund og religiøse centre. Kinesiske mestre leder 
Daoistiske religiøse centre, hvor kinesiske og vestlige lærere holder kurser i kampsport, qi gong, 
yoga, dietetik og Feng Shui. Selv om mange af disse religiøse centre gradvist har mistet deres 
religiøse elementer og gradvist er blevet blotte kampsportstræningssteder, har de i nogle tilfælde 
alligevel opretholdt deres funktion som religiøse tilbedelsessteder. Nogle af dem, der er relateret til 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-5_dk.html
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den daoistiske tradition, er inspireret af berømte mestre som for eksempel Howard Y. Lee, 
grundlæggeren af ’The Light of Life Institute’, et netværk af "energi-induktionsgrupper" spredt over 
hele verden, herunder Italien . En anden kinesisk gruppe til stede i Italien er Falun Gong, en religiøs 
gruppe, der blander buddhistiske, Daoistiske og konfucianske doktrinære elementer og står i åben 
konflikt med det kinesiske regime. 
 
 
For mere information se:  

• Definition af Daoisme 

• Daoisme og det moderne Kina    
(Specielt analysen af kilde 2, som giver en forklaring af ‘qi gong’ 

 
 

Case: De egyptisk-koptiske ortodokse samfund i Italien 
 
Kopterne er et mindretal af egyptiske kristne i en muslimsk kontekst, som migrerer af religiøse, 
politiske og økonomiske grunde. Den koptiske kirke har en aktiv interesse for den gensidige støtte 
fra sine troende på forskellige områder af socialt og familieliv; På det økumeniske område glæder 
den sig over den teologiske dialog blandt kristne og fremmer desuden initiativer til støtte for kristne 
mindretal i Mellemøsten. I dag er koptisk indvandring i Italien anslået til omkring 100.000 
mennesker fordelt på det nationale område og især i Milano. Tilstedeværelsen af Koptere begyndte 
at mærkes i midten af 1970'erne med en eksponentiel vækst. I dag er der to indbyggede koptiske 
biskopper i Italien, et kloster og tyve fungerende forsamlinger og andre sogn og samfund i 
formation. Desuden begyndte det koptiske ortodokse samfund i Italien i 1995 at udbrede sit 
territorium: bispedømmet Turin, Rom, Firenze og dets omgivelser blev opdelt i fire makroområder 
- Rom, Firenze og Perugia, Bologna og Reggio Emilia, og Torino. 
 
For mere information, se: 

• Stabilisering af religiøse minoriteter i Rom, centrum for katolicisme: en case fra det egyptiske, 
koptiske ortodokse samfund.  

 

 
Kopter I verden. Kilde: Wikicommons 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/daoism/daoindex-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/daoism/daoindex-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/daoism/daoindex-10_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-6_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-6_dk.html
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Immigration og religion: mellem sekulær stat og religiøs pluralisme 
 
Der synes at være flere og flere spændinger omkring forholdet mellem det sociale spørgsmål om 
integration og religiøs identitet – især hvad angår de kulturelle sammenstød, der finder sted takket 
være migrationsstrømmene. En stor del af integrationsprocessen skal nødvendigvis passere gennem 
den religiøse sfære, især i Europa eller USA, og loven er i stigende grad involveret i at håndtere 
kulturelle og religiøse forskelle i forhold til de mange revisioner og kritik af teorierne om 
multikulturalisme. Det har i vid udstrækning vist sig, at selv multikulturelle strategier, som er mere 
åbne for interkulturel dialog, har givet negative resultater: Dette fænomen er blevet omtalt som 
multikulturalismens paradoks. Det skal også bemærkes, at integrationsprocessen i mange tilfælde 
er underlagt kritiske forhold i Europa og USA, som gennemgår de politiske strategier for kulturel 
assimilering. Bag værdierne for det vestlige demokrati er der ofte en frygt, som fodrer 
bekymringsbølgen af nativistiske fanatikere og anti-immigrant-korsriddere: de, der ikke er hvide og 
kristne, fortjener sjældent ligebehandling eller fuld adgang til statsborgerskab. 
 
For mere information, se:  

• Religiøs pluralitet i nutidens Europa  

• Introduktion til nutidens religiøse pluralisme  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Battery Park rally mod præsident Donald Trumps 
kontroversielle immigrationsforbud. Forfatter: Alec 
Perkins 

 

https://polis.grial.eu/login/index.php
https://polis.grial.eu/login/index.php
http://iers.grial.eu/modules/contemporary-europe/euroindex-3.html
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Diaspora er et ord af græsk oprindelse (fra det græske verbum διασπείρω, "formidle"), som tidligere 
betød spredning af et folk i verden efter opgivelsen af deres oprindelige sted. I dag angiver det 
snarere en generel spredning af personer, der tidligere har været samlet i en gruppe. Diasporaen 
par excellence er jøderne i den antikke verden, selvom det også kan indikere andre historiske 
begivenheder med tvangsflytninger: den afrikanske slavehandel, flygtningen af den armenske 
befolkning efter folkemordet, der udførtes af osmannerne i begyndelsen af 20. århundrede, den 
tvungne udvandring af flertallet af etniske og italiensktalende borgere fra Istrien, Quarnaro og 
Dalmatien, eller den tibetanske befolknings flyvning til Indien efter den kinesiske undertrykkelse i 
1959. 
 
 
For mere information, se: 

• Hvad betyder ordene ‘migration’, ‘diaspora’ og ‘minoritet’?  
 
 

Case: den jødiske diaspora 
 
Udtrykket "jødisk diaspora" refererer til spredningen af det jødiske folk i verden, selvom det også 
bærer religiøse, filosofiske, politiske og eskatologiske konnotationer. Diasporaen stammer 
hovedsagelig fra to forskellige historiske øjeblikke: den første betydningsfulde diaspora dateres 
tilbage til den babylonske erobring af Jerusalem i 587 f.v.t. og til den deraf følgende udvisning af 
den jødiske befolkning til Babylon. I denne periode blev udarbejdelsen af rabbinske normer 
(Babylonian Talmud) afsluttet. Den næststørste diaspora er dateret til 135 e.v.t., da det romerske 
imperium besluttede at undertrykke det jødiske folks fortsatte oprør ved at ødelægge Jerusalems 
by og drive jøderne ud af Palæstina. Denne og andre gentagne udvisninger som følge af stigningen 
i religiøs intolerance i det kristne Europa forårsagede tvangsmigration af jøder til andre fjerne lande, 
fra Nordafrika til Spanien, fra Balkan til Kaukasus, for ikke at nævne den massive migration til USA i 
løbet af opkomsten af antisemitisme i Europa i det 20. århundrede. 
 
 
For mere information, se: 

• Den historiske oprindelse af de første spredninger af jødedom, kristendom og islam  

• Israel and den jødiske diaspora  

• Jødedom og jøder i det 20. og 21. århundrede   
(Specielt kilde 3) 

 
 

Spredningen af monoteistiske religioner 
 
Den første historiske diffusion af monoteistiske religioner, såsom kristendommen, islam eller den 
allerede nævnte jødedom, er selv resultatet af migrationer, sedimenteringer og kulturel forurening 
fra andre religioner. 
 
 
 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-9_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-9_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_dk.html
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Kristendom 
 
Umiddelbart efter Jesu død spredte apostlene hans budskab fra det helleniserede romerske 
imperium og ud over Østafrika og Sydasien: Denne første del af den kristne historie, under de tolv 
apostles livstid, hedder den apostolske tidsalder. Apostlene rejste meget og etablerede 
lokalsamfund i større byer og regioner gennem hele Romerriget. I slutningen af det 1. århundrede 
havde kristendommen allerede nået Grækenland og Italien. Denne religion begyndte at bekymre 
sig den kejserlige myndighed, da det syntes som et fænomen infiltreret i samfundet: Ligestilling 
mellem mænd - frie og slaver, rige og fattige, allierede og fjender - prioriteringen af åndens værdier 
i forhold til materielle værdier og derfor af åndelig autoritet over de politiske og militære 
myndigheder blev afvisningen af at tilbede keiseren som en gud betragtet som principper i 
modsætning til det romerske rige. Det var årsagerne til de første forfølgelser som den, der blev 
udløst af den romerske kejser Nero efter branden i Rom i 64 år. Forfølgelse af kristne fandt sted 
løbende zi en periode på omkring tre århundreder, indtil Milanoediktet fra 313 udstedt af kejser 
Konstantin den store og "Religio Licita", som endelig legaliserede kristendommen. 
 
For mere information, se: 

• Historisk oprindelse af de første spredninger af jødedom, kristendom og islam    

• Tidlig evangelisme og kristenisering  
 
 

Islam  
 
Islam opstod mellem det romerske imperiums fald og en æra med store opdagelser. Den historiske 
mission for grundlæggeren Muhammad, født i 570 i Mekka, var at forene de arabiske stammer og 
skabe en ny monoteistisk religion. Ved hans død i 632 blev hans autoritet anerkendt i hele Hegiaz 
(regionen der overse Rødehavet), og den nye religion spredte sig meget hurtigt i Mesopotamien og 
videre. Den islamiske samfunds politiske og åndelige ledelse blev først antaget af en række kalifer, 
et navn der blev givet til Muhammeds første efterfølgere, der førte islam i hans sted og erstattede 
ham i alle roller undtagen profetens. I historien om den islamiske ekspansion blev det første 
fremskridt begunstiget af dekadensen af både det romerske imperiet og det persiske imperium: den 
første kalif, efterfølgeren til Muhammad, afsluttede Arabiens undertrykkelse og kom ind i Palæstina, 
mens den anden kalif fremviste til Damaskus, at indlede den arabiske indtrængning øst for Eufrat 
og Tigris og vestpå til Lilleasien. Takket være disse to sidste erobringer blev islam en maritim magt, 
så de arabiske tropper passerede Gibraltars Straat og besatte Spanien, hvor de stoppede, fordi de 
blev besejret af frankerne, efter at de forsøgte at nå Toulouse-sletten. Perioden af islamiske 
erobringer og opbygning af imperiet markerer den første fase af udvidelsen af islam som en religion. 
 
For mere information, se:  

• Den historisk spredning af jødedom, kristendom og islam    

• Muslimske erobringer  

• Convivenciaen i Al-Andalus 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/spain-and-sicily/spaindex-4_dk.html

