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Høringssvar vedrørende Udkast til Forslag til ændring af straffeloven og 
retsplejeloven (Initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsni-
gelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed) 
 
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark takker for muligheden for at afgive hørings-
svar til ovenstående udkast til lovforslag. Vi støtter forslagets ændringer af straffeloven og 
retsplejeloven – og dermed også den foreslåede udvidelse af det strafbare område i 
straffelovens § 220. Vi er enige i, at ingen må misbruge en arbejdsmæssig, økonomisk eller 
behandlingsmæssig afhængighed til seksuelle krænkelser – og i det lys giver det god 
mening at tilføje religiøs afhængighed. Groft misbrug (jf. s51-52) er ikke acceptabelt, og en 
klar lovgivning på området vil også være en hjælp i kirkelig sammenhæng til at kunne gri-
be ind og henvise til myndighedsinstanser. Det påhviler ledere at udvise et særligt ansvar 
for at behandle mennesker med ordentlighed og respekt. Overgreb og magtmisbrug må 
aldrig blive tolereret. 
 Lederens magtposition medfører et særligt ansvar over for det menneske, man udøver sin 
magt i relation til. Hvis lederen misbruger en ulige relation, bør det være særligt skærpende 
for straffen i forbindelse med overgreb. Den sjælesørgeriske samtale er et eksempel på en 
relation, hvor et ulige forhold er til stede. Sjælesorgen kan være til stor velsignelse, men 
misbruges magtpositionen, kan det få alvorlige konsekvenser for den, det går ud over. Det 
ulige forhold kalder derfor på en særlig omhyggelighed, hvor etik og moral skal holdes højt. 
 I de senere år har der været grove eksempler på, at en præst/leder har (mis)brugt dette 
særlige tillids- eller autoritetsforhold til at manipulere menighedens medlemmer. Vi er klar 
over, at disse eksempler danner baggrund for den forslåede tilføjelse. Som loven er nu, er 
det ikke kriminelt at udnytte dette særlige forhold til at opnå eksempelvis samleje eller 
andre seksuelle ydelser. Hverken bestemmelserne i samtykkeloven eller loven om psykisk 
vold kan finde anvendelse på området. Derfor hilser vi det velkomment, at der med 
forslaget lukkes et hul i den nuværende lovgivning. 
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Det er naturligvis vigtigt, at et sådant lovindgreb ikke lægger begrænsninger på religiøse 
autoriteters mulighed for at indgå i forhold med en partner i pågældendes menighed. Vi 
noterer os, at forslaget også tager højde for dette. 
 
Mangel ved lovforslaget 
Vi undrer os dog over, at forslagets tilføjelse angående § 220 alene angår religiøse ledere, 
når det grundlæggende handler om en magtrelation i forhold, hvor der kan være tale om 
ulige forhold i magtpositionen. 
 I de senere år er der blevet afsløret en lang række tilfælde af magtmisbrug og seksuelle 
krænkelser i politisk og sportslig sammenhæng, hvor magtfulde ledere og autoriteter på 
tomandshånd har udvist groft misbrug. En stramning af straffeloven med den foreslåede 
tilføjelse bør ikke alene rette sig mod religiøse samfund (ledere/præster), men mod ledere 
og magtforhold generelt. 
 Vi bakker som nævnt op om lovforslagets intention og konkrete ændringer, men vi vil 
påpege, at også dette lovforslag let får karakter af en lidt for hurtig mistænkeliggørelse for 
det religiøse område fra politisk side, hvor man undtager sammenlignelige magtrelationer 
på det politiske områder. Det er helt rimeligt at sidestille religiøse magtrelationer med 
andre, men lovudkastet og dets bemærkninger fremhæver religiøse relationer i særlig grad. 
Hvorfor denne mistænkeliggørelse og særliggørelse af religiøse ledere? Det er en usund 
tendens at problematisere og mistænkeliggøre religiøse forhold. Den slags marginalisering 
af bestemte befolkningsgrupper hører for os at se ikke til i et åbent, demokratisk samfund 
som det danske. 
 Derfor anbefaler vi, at stramningerne i lovgivningen – også tilføjelsen i § 220 – bør 
gælde alle ledere, uanset om det er i erhvervsliv, politik eller på det religiøse område. 
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