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Justitsministeriet 
Att. Strafferetskontoret 
Slotholmsgade 10 
1216 København K. 
jm@jm.dk  

 
Den 4. januar 2022 

 
Høringssvar om ”Forslag til Lov om ændring af straffeloven” (Opfølgning på 
revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af udtrykkelig billigelse af 
visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring), j.nr. 2021-731-0080 
 
Indre Missions hovedbestyrelse fremsender følgende bemærkninger til lovforslag om 
ophævelse af revisionsbestemmelsen i lov nr. 1723 af 27. december 2016 om ændring af 
straffeloven – hvilket vil medføre en permanentliggørelse af straffeloven §136 stk. 3: 
 
Loven er med til at fastholde en særliggørelse af faren fra det religiøse og en mistænkelig-
gørelse af det religiøse. Selvom § 136 stk. 3 oprindeligt er tiltænkt anvendt mod en bestemt 
gruppe (radikale imamer), så kaster den et mistænkelighedens skær over al religion med 
den begrænsning af ytringsfriheden, som alene gælder, når det sker ”som led i en religiøs 
oplæring”. I en sekulariseret folkestemnings ånd kan samme lov anvendes mod andre 
grupper (kristne, jøder og muslimer), og det er vanskeligt ikke at konstatere, at den 
understøtter religionsmistro og religionsforskrækkelse på bekostning af åndsfrihed. 
 
Dette uddybede vi allerede i vores høringssvar til nugældende lovs udkast (JM j.nr. 2016-
730-0956), indsendt d. 11. aug. 2016, hvor vi anførte flere principielle indvendinger imod 
en udvidelse af straffeloven. Vi henviser hertil, da vi fortsat vil hævde deres relevans (se 
https://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Ledelse/hoeringssvar_fra_Indre_
Mission_vedr_udkast_til_Lov_om_aendring_af_straffel....pdf). Bl.a. anførte vi: 

Vi stiller os uforstående over for den stigmatisering, som religiøs oplæring underlægges 
helt generelt i forhold til politiske ideologier (fx nazisme, liberalisme, kommunisme). 
Også i disse sammenhænge har centrale talspersoner ordets magt og myndighed over for 
andre og kan påvirke til bestemte adfærd ved deres talehandlinger og oplæring. Hvorfor 
er det kun religiøse holdninger, som lovforslaget skal ramme? Vi opfatter det som en 
diskriminering jf. EMRK artikel 14! 
Det er vanskeligt ikke at opfatte lovforslaget som en begrænsning af religionsfriheden ud 
fra grundlovens § 67 i det offentlige rum og den privates sfære. Vi oplever også en skær-
pelse i forhold til paragraffens ordlyd, når det anføres, ”at lovgivningsmagten er indrøm-
met adgang til at fastsætte de rammer for religionsfrihed, som hensynet til sædeligheden 
og den offentlige orden tilsiger”. Det er i den grad en udvidet fortolkning af § 67, der ind-
rømmer adgang til indskrænkning af religionsfriheden, dersom noget læres eller foreta-
ges, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Med denne ændrede ordlyd 
får den lovgivende såvel som den udøvende magt et stort råderum til at indskrænke en 
materielt beskyttet frihedsrettighed. Vi anbefaler derfor, at bemærkningerne holder sig til 
grundlovens ordlyd. 
Loven vil påvirke en frygt for, hvad man kan udtale sig om, og hvornår man egentligt har 
billiget noget eller ej. Et samfund baseret på denne frygt medfører i praksis også en 
begrænsning af ytringsfriheden. 



2 
 

Selvom loven sjældent bliver brugt, sådan som det har været tilfældet de seneste fem år, er 
det i principiel forstand en dybt problematisk lov. Det bør ikke være noget, vi bare træk-
ker på skuldrene af, når der er forskel på graden af ytringsfrihed for forskellige personer. 
Loven er med til at fremme meningsløse og uretfærdige forskelle i graden af ytringsfrihed. 
 
Derfor mener vi, at revisionsbestemmelsen ikke skal fjernes. Til gengæld bør paragraf-
fen om ”Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led 
i religiøs oplæring” slettes af straffeloven. For med loven er der som anført indført en 
forskel i graden af ytringsfrihed mellem religiøse forkyndere og alle andre. Skolelæreren – 
såvel som politikere og nærmest alle andre – må godt, præsten må ikke. 
 
Jf. artikel https://www.religionsfrihed.nu/2021/01/02/begraensninger-og-kraenkelser-
af-religionsfriheden-i-danmark/ (fra d. 2. januar 2021) ligger Danmark højt, både når det 
gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og krænkelser i civilsamfun-
det. Denne vurdering er foretaget på baggrund af 2020-analysen fra tænketanken Pew 
Research Center (bygger på oplysninger fra 2018). I denne artikel fremgår det, at Folketin-
get har vedtaget flere love, der begrænser religionsfriheden i Danmark. I nogle tilfælde har 
disse begrænsninger også omfattet ytringsfriheden eller andre frihedsrettigheder. Som et 
af mange eksempler nævnes netop straffelovens § 136 stk. 3 – bl.a. med denne vurdering: 

Loven begrænser religionsfriheden og religiøse forkynderes ytringsfrihed, idet den gør 
det strafbart for religiøse forkyndere m.fl. som led i ”religiøs oplæring” udtrykkeligt at 
billige visse strafbare handlinger, fx ”stening af kvinder eller korporlig afstraffelse af 
børn”, uanset om det sker offentligt eller privat. Men hvis tilsvarende ytringer fx fremsættes 
af en politiker ved et offentligt debatarrangement, så vil de ifølge Justitsministeriets vurdering ikke 
være strafbare. Derved indskrænkes religiøse forkynderes ytringsfrihed i forhold til andre grupper i 
samfundet (vores kursivering). 

 
Foreningen Åndsfrihed har i deres høringssvar til ”Forslag til Lov om ændring af lov om 
ændring af straffeloven” anført en række problemer og uklarheder, som vi er enige i. 
Vi tilslutter os dette høringssvar med samme konklusion, som er fremhævet ovenfor. 
 
Det undrer os meget, at der ikke er én eneste religiøs organisation o.lign. på høringslisten. 
Ligesom Danske Kirkers Råd mener vi, det er stik imod god praksis, at Justitsministeriet 
på denne vis ikke vælger at inddrage de religiøse grupper, organisationer og trossamfund, 
som det pågældende lovforslag direkte berører og faktisk har fokus på. Derfor vil vi opfor-
dre til, at Folketinget genovervejer relevansen af den af høringen omfattede lovgivning. 
 
 

Med venlig hilsen og 
på vegne af Indre Mission i Danmark 

 
 

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 
formand    generalsekretær 


