
 

13.00: Velkomst ved Yildiz Akdogan og introduktion til ordstyrer Rushy Rashid. 
13.05: Introduktion til det overordnede felt: Religionsfrihed og religionsforfølgelse v/ Jonas 
Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd. 
13.10: Introduktion til høringens aktuelle kontekst: Danmissions samarbejde med Church of Pakistan 
v Mogens Kjær, generalsekretær i Danmission. 
13.15: Vidnesbyrd fra Pakistan: Personligt oplevede erfaringer fra Pakistan.  
13.25: Advokat Nasir Saeed fra CLAAS’ London kontor: 
Religiøse minoriteters situation i Pakistan og Pakistans udfordringer. 
13.40: Biskop Humphrey Peters, Peshawar stift: 
Kristne og kirkens situation i Pakistan og hvad Danmark og danske NGOere kan gøre. 
13.55: Tidligere Special Rapporteur to the UN on Freedom of religion or belief, Ms. Asma Jahangir:  
Religiøse minoriteter i Pakistan: Hvad Danmark og danske civilsamfundsorganisationer kan gøre. 
14.20: Paneldiskussion og debat 
Ordstyrer Rushy Rashid og udspørger Thomas Gammeltoft Hansen, Institut for 
menneskerettigheder.  
15.05: Marie Juul Petersen, Institut for Menneskerettigheder:  
Konkrete anbefalinger til udenrigs- og udviklingspolitiske aktører. 
15.15: Tak til ordstyrer og afrunding ved Yildiz Akdogan, derefter kaffe / kage og vand/frugt 

 
Christiansborgs Fællessal d.2.9.kl.13-15.15
Retten til frihed i forhold til tro, tanke og religion er en kompleks problemstilling. I 64 ud af verdens 198 
stater var religionsfriheden i en undersøgelse ifølge PEW Research Center enten stærkt begrænset eller 
ligefrem ikkeeksisterende. 

Religiøse konflikter og konflikter om religion er i stigende grad en komponent, ikke blot i Mellemøsten, men i 
store dele af verden, når man ser bort fra Nord- og Sydamerika. Efter det såkaldte arabiske forår med de 
efterfølgende politiske omvæltninger er det med ét blevet meget tydeligt hvor stort et omfang problemet 
kan antage.  

Vi ønsker med denne høring to ting: 

1. Dels at gøre opmærksom på sammenhængen mellem religiøs tro, begrænsning af trosfrihed, 
diskrimination og forfølgelse. 

2. Dels at henlede opmærksomheden på Pakistan og med udgangspunktet i Pakistan at indgå i en 
dialog om, hvad Danmark kan gøre for at beskytte religions- og trosfrihed. 

Program:  

Tilmelding senest den 26. august via tto@danmission.dk 

 
Høringens vært er:  Yildiz Akdogan MF for Socialdemokraterne. Høringen er arrangeret i samarbejde 

mellem Danmission og: 

mailto:tto@danmission.dk

