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Fredericia, den 25. oktober 2016 

 
Att.  
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 
Familiesammenføring 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
 
  

Høringssvar fra Indre Mission vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske 
religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse) 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til oven-
nævnte lovforslag, som blev sendt til høring den 4. oktober 2016. 
 
Flere dele i Enighedspapiret, som blev fremlagt sidst i maj, hilser vi velkommen. Vi har forståelse 
for, at politikere har set sig nødsaget til at forholde sig til en problemstilling i det danske samfund. 
Men samtidig finder vi, at andre – og væsentlige – dele i vores øjne er katastrofal symbolpolitik. 
 For aftalen åbner op for en beskæmmende glidebane, der er præget af en herskende samfunds-
tendens, hvor man begrænser religionsfriheden og marginaliserer visse grupper og mindretal. 
Lovgivningen kan måske anvendes mod en tiltænkt gruppe, de radikale imamer m.fl. Men den 
risikerer samtidig at kaste mistænkelighedens skær over al religion og religiøs aktivitet. Det er ikke vanske-
ligt at forestille sig, hvad en lovgivning bygget på en særliggørelse af det religiøse område kan 
gøre i hænderne på politikere og andre, der drømmer om et religionsfrit eller religionsneutralt 
samfund. Åndsfriheden i Danmark vil lide og begrænses med denne aftale. 
 
Bemærkninger til lovforslaget 
Når det gælder det konkrete lovforslag om ”indførelse af en offentlig sanktionsliste over uden-
landske religiøse forkyndere”, er den umiddelbare og udtalte hensigt egentlig god nok, men selve 
tilgangen er betænkelig. Vi mener, at lovforslaget rummer en diskrimination på to måder: 

1) Lovforslaget rummer en diskrimination af religiøse forkyndere. Det er betænkeligt og 
kritisabelt, at målgruppen er indsnævret til ”officielle” religiøse forkyndere og missionærer m.fl. 
(jf. s. 8 nederst). Begrundelsen for afgrænsningen forekommer ikke overbevisende: ”Ud fra 
en generel betragtning taler religiøse forkyndere og andre, der udbreder en religion eller 
tro, således med en særlig autoritet i forhold til personer, der må anses for at være særligt 
sårbare over for forkynderens påvirkning, når de f.eks. opsøger og deltager i et fællesskab 
om religiøse handlinger eller søger religiøs vejledning” (afsnit 2.2.1.2, s. 13). Samtidig  
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bestemmes det, at personkredsen ”ikke omfatter personer, der virker inden for mere 
interesseprægede filosofiske eller politiske foreninger, der samler sig om andet end en 
guddom, f.eks. ateistiske eller rent spiritistiske sammenslutninger” (s. 9 øverst). 
 Der findes i det danske samfund andre grupperinger, ledere og normsystemer end 
blandt religiøse, som misbruger deres frihedsrettigheder til at prædike had og undergrave 
det samfund, som de burde være en del af. Vi mener, at det er en urimelig forskelsbehand-
ling, at denne lovgivning alene er rettet mod religiøse forkyndere m.fl. Vi bemærker derfor, 
at når lovgivningen ikke rammer andre politiske eller a-religiøse agitatorer med lignende 
adfærd (jf. eksempler s. 18-20), at forslaget er udtryk for en diskrimination i ligebehandling. 
 Begrundelsen for denne afgrænsning og implicitte mistænkeliggørelse af religion må 
være, at religion anses for potentielt at være langt farlige end for eksempel politiske ideolo-
gier eller aktivistisk ateisme. Men ser vi på de sidste 100 års europæisk historie, så er det 
politiske ideologier, der har været mest leveringsdygtige i radikalisering og ekstremisme, 
vold og krig, og undergravning af demokratier. Tænk blot på kommunismen, fascismen og 
nazismen – og vi har naturligvis ingen garanti for, at sådanne politiske ideologier ikke igen 
vil gøre sig gældende i Europa. Lovforslaget efterlader indtrykket af en sekulær dagsorden, 
der betragter religiøs forkyndelse som særskilt farlig og derfor ønsker at underlægge den 
begrænsninger, mens f.eks. højre-nationalistisk politisk agitation eller aggressiv ateistisk 
propaganda (herunder i former der er beslægtet med kategorien forhånelse) ikke er i 
synsfeltet. 
 Af samme årsag finder vi heller ikke, at tolkning af EMRK artikel 14 (s. 62) er så selvfølgelig, 
som det hævdes, at ”religiøse forkyndere m.fl. har en særlig position til at kunne påvirke deres 
menighed mv.”, eller at eksemplerne på s. 70-73 ikke kunne gælde andre end kategorien ”religiøse 
forkyndere m.fl.”.  Vi mener, at der er tale om forskelsbehandling af sammenlignelige grupper! 
 
Derfor foreslår vi, at såfremt en sådan sanktionsliste jf. § 29 c, stk. 1 skal indføres, at den 
så udvides til at gælde for alle fremtrædende eller ledende personer (ikke kun religiøse), 
som vurderes at udgøre en trussel for det danske samfund og den offentlige orden. 
 

2) Lovforslaget rummer en diskrimination af de monoteistiske religioner. Ganske vist er det 
visse imamer, der er den egentlige målgruppe for lovforslaget, og de falder i kategorien 
religiøse. Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed § 67), forbud mod diskrimination § 
70 og ytringsfrihed § 77 (jf. s. 57-59) betyder, at man ikke kan lovgive specifikt om forkyn-
delse med udgangspunkt i islam. Derfor handler lovforslaget om religiøse forkyndere 
generelt, og de almindelige bemærkninger til forslaget refererer til andre religioner også. 
 Dog er det tankevækkende og kritisabelt, at de religioner, der gentagne gange refereres til, er 
netop de tre monoteistiske. For nationalistisk orienteret og radikaliseret hinduisme og 
buddhisme kendes jo også, ganske vist ikke tæt på Danmark men i f.eks. Indien og Burma/-
Myanmar, og derfor ikke er en trussel i dansk sammenhæng. Men hvorfor så referere til 
netop de tre monoteistiske religioner? Hverken repræsentanter for kristendommen eller 
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jødedommen optræder samfundsomstyrtende i Danmark på samme måde, som visse for-
kyndere med islambaggrund gør. De gentagne referencer til kristne forkyndere – og jødiske 
– skaber usikkerhed om den bagvedliggende hensigt med loven. 
 
Vi anbefaler, at referencer til religioner enten udvides til i langt større grad at omhandle 
flere end de monoteistiske religioner eller endnu bedre ikke skelner mellem religioner, 
filosofier, ideologier m.v. (jf. den ovenfor beskrevne diskriminationsfaktor). 
 

 
Øvrige bemærkninger og anbefalinger til lovforslaget 

 
• Vi anbefaler en nærmere definition af begrebet ”danske værdier”, som anføres flere 

gange i kontrast til ”ekstreme religiøse værdier”. Vi anser det som en svaghed i bemærk-
ningerne, at det indgår uden at være defineret, da der ikke foreligger en offentlig afklaring 
af begrebet. 
 

• Spørgsmål ifm. de to eksempler nederst s. 73, som bør klargøres: 
o Hvis en udenlandsk religiøs forkynder læser en religiøs tekst op om brugen af 

dødsstraf, og nævner, at det ikke er acceptabelt i Danmark (jf. den offentlige orden), 
men udviser forståelse for lovgivning herom i Saudi Arabien, bør vedkommende så 
ikke have opholdstilladelse?  

o Hvis en udenlandsk religiøs forkynder i et indlæg fremsætter udtalelser om en 
bestemt person og dennes seksuelle orientering, f.eks. med argumenter mod vielse af 
to af samme køn, og den pågældendes gruppe betragter det som en generel grov 
nedværdigelse af deres seksuelle orientering, hvordan vil man så forvalte loven? 
Skal en sådan udenlandsk religiøs forkynder fratages retten til ophold her i landet?  

 
 
 

Med venlig hilsen og 
på vegne af Indre Mission i Danmark 

 
 

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 
formand    generalsekretær 


