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Justitsministeriet 
Att. Strafferetskontoret 
Slotholmsgade 10 
1216 København K. 

Den 11. august 2016 
 
 

Høringssvar fra Indre Mission vedr. udkast til Lov om ændring af 
straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse straf-
bare handlinger som led i religiøs oplæring), jf. JM j.nr. 2016-730-0956. 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse tillader sig herved at fremsende følgende bemærkninger 
og forslag til det lovudkast, der er sendt til høring den 30. juni 2016: 
 
Flere dele i det såkaldte Enighedspapir, 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. Samtidig finder vi, at andre – og væsentlige – dele i vores øjne er kata-
strofal symbolpolitik. ”Der er nødretspolitik i papiret på grund af situationen”, udtalte 
Mette Frederiksen (A) og medgav, at det gav køb på vores frihedstradition. Men er vi vir-
kelig i en nødretssituation? Og løser aftalen det reelle problem, så den rammer de rabiate 
imamer, som politikerne har haft øje for i forhandlingerne? 
 
Vi er af den opfattelse, at religionsfrihed og ytringsfrihed hverken kan eller bør skilles ad, 
hvis vi skal bevare det demokratiske samfund som frit. Men friheden sættes under pres på 
grund af frygt og forbud, som vi oplever det i Enighedspapiret og i forslaget til ”Lov om 
ændring af straffeloven”. Og uundgåeligt dukker spørgsmålet op: ”Hvor langt rækker 
religionsfriheden – i fremtiden?” 
 
Det er ikke vanskeligt 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. Vi frygter ganske enkelt, at åndsfriheden vil 
lide under aftalen. Dermed også sagt, at vi stiller os uforstående over for den stigmatise-
ring, 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 (jf. s. 14)? Vi opfatter det som en diskriminering jf. EMRK artikel 14 (s. 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 på s. 9 anføres, ”at lovgivningsmagten er 
indrømmet adgang til at fastsætte de rammer for religionsfrihed, som hensynet til sædelig-
heden og den offentlige orden tilsiger”. Det er i den grad en udvidet fortolkning af § 67, 
der indrømmer adgang til indskrænkning af religionsfriheden, dersom noget læres eller 
foretages, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Med denne ændrede 
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ordlyd får den lovgivende såvel som den udøvende magt et stort råderum til at indskræn-
ke 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 (jf. s. 6-7.12). Et samfund baseret på denne frygt medfører i praksis 
også en begrænsning af ytringsfriheden. Derfor foreslår vi også at ændre udtrykket 
”billigelse” til ”direkte opfordring”. På Folkemødet i juni 2016 gav Bertel Haarder (V) og 
Nasser Khader (K) tilsagn om en sådan ændring – og det vil vi gerne holde dem fast på. 
 
Vores primære bekymring går på den glidebane, som Enighedspapiret rummer, trods de 
gode intentioner og den forståelige begrænsning og kriminalisering af visse talehandlin-
ger. Men aftalen er i sine formuleringer alt for upræcis og generel og åbner dermed for 
misbrug mod aftalens intention og mod de gode takter, der findes i aftalen. 
 
Vi tilslutter os i øvrigt den overordnede vurdering, som Luthersk Mission m.fl. har afgivet i 
deres høringssvar. 
 

Bemærkninger til lovforslaget 
Vi har forståelse for forslagets udvidelse af det strafbare medvirke-ansvar, men oplever, at 
det mest bliver symbollovgivning, da de personer – man reelt er ude efter at begrænse – 
får loven en meget begrænset anvendelsesmulighed over for i praksis. Til gengæld vil den 
ramme og præge meget andet religiøst arbejde i landet og skabe utryghed. Vi anser det for at være 
en stor negativ omkostning ved eventuelt at indføre lovgivning i forslagets udformning. 
Som nævnt ovenfor finder vi det uforståeligt at afgrænse lovforslaget til alene at gælde en 
persongruppe af religiøse forkyndere (s. 3). Det er en stigmatisering af religiøse forkynde-
re, herunder også kristne forkyndere, som har bidraget aktivt til demokratiet i vores land, 
påtaget sig ansvar for dannelse af børn og unge, udført et stort socialt og diakonalt virke 
gennem årtier. 
 
Disse forkyndere m.fl. har med frimodighed fastholdt holdninger, som de har været over-
bevist om ud fra Bibelen (såkaldt ”bibeltro”) i åndsfrihedens navn. Det er sket i såvel den 
offentlige debat som i den religiøse oplæring i menigheden – både i private og offentlige 
sammenhænge. Med dette lovforslag kan der blive sået tvivl om, hvor tekstnært man må 
udlægge bibelske tekster – ikke blot oplæsning! – fx i spørgsmål om tvang og frihedsberø-
velse (bl.a. seksuelle rettigheder). Følger man lovudkastets ånd bliver det i praksis ikke 
afsenderen af en ytring, men modtagerne, der er ansvarlige for hvorvidt, den er ulovlig, 
mens det alligevel bliver førstnævnte, som straffes.  
 
I lovforslaget understreges det også, at det er konteksten, der afgør, om en holdning eller 
et udsagn fremsagt af en person kan regnes for ikke-kriminel. Det gælder fx, hvis der er få, 
som påvirkes, mens samme udsagn er kriminelt, hvis flere påvirkes. Men hvor mange 
taler vi om, for at det bliver kriminelt? 
 
I lovudkastet er der også nævnt (s. 7), at en politisk samling kan udvikle sig til religiøs 
oplæring. Hvad med den modsatte vej? Når en kristen studiegruppe drøfter politiske 
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holdninger, repræsenterer disse personer ofte i praksis en bred vifte af politiske partier og 
holdninger. Der må i et demokratisk samfund være rum for, at holdninger kan drøftes. 
Det kriminelle forhold bør først opstå i det øjeblik, hvor der direkte opfordres til kriminelle 
handlinger – uanset om disse opfordringer sker i fx politiske kredse, religiøse kredse eller 
på gågaden i det offentlige rum. 
 
Derfor stiller vi os også undrende over for, at en persons holdninger kan kriminaliseres, 
eller at nogle udsagn er mere kriminelle, fordi de er fremsagt i en religiøs læresituation, og 
ikke som led i en offentlig debat. Forestiller man sig, at en radikal imams autoritet i for-
hold til de mennesker, der kommer i hans moské, forsvinder som dug for solen det øjeblik, 
han optræder i Deadline på TV?  
 

• Vi foreslår, at bestemmelsen ”religiøs” slettes, og lovteksten tilrettes herefter, sådan at 
loven – og dermed kriminalisering af den nævnte adfærd – gælder alle borgere. 

• Vi foreslår, at det yderligere afklares, hvornår der er tale om ”private sammenhænge” 
(gælder det samtalen ved en fest?), og hvor mange tilhørere, der skal være modtagere, 
for at det gælder som offentlig kontekst. 
o I den forbindelse rejser spørgsmålet sig, hvordan fortrolighed sikres ved sjælesørge-

riske samtaler (jf. s. 7-8). Selvfølgelig skal nugældende lovgivning overholdes, men 
vil fx at fraråde en skilsmisse i en sådan samtale være ensbetydende med billigelse 
af frihedsberøvelse?  

• Vi foreslår en præcisering af flere udtryk. I lovforslaget er nævnt: ”Det er derfor særlig 
problematisk, hvis netop disse personer gennem deres adfærd modarbejder og under-
graver danske værdier” (s. 3). Hvad er den nærmere definition af ”danske værdier”? 
Hvis det er en dansk værdi anno 2016, at homoseksuelle kan vies, eller at man kan 
foretage juridisk kønsskifte, må man så i religiøs oplæring tale imod det? 

• Af strafbare ytringer (s. 3) er bl.a. nævnt, voldshandlinger og tvang. Vi finder det upræ-
cist og foreslår en nærmere præcisering i denne sammenhæng i lovens bemærkninger. 

• Vi er uforstående over for, at loven – kriminaliseringen – også skal have bagudrettet 
virkning og foreslår det slettet. 

 
Afsluttende vil vi pege på den risiko, at Enighedspapiret og dette lovforslag åbner op for 
en beskæmmende glidebane, hvor man begrænser religions- og ytringsfriheden ved at kri-
minalisere med upræcis hånd. Lovgivningen kan måske anvendes mod en tiltænkt grup-
pe, de radikale imamer. Men aftalen risikerer samtidig at kaste 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 i flæng 
mod andre grupper, kristne såvel som muslimer og jøder. Og vi mener ikke, at den 
bekymring er ubegrundet. 
 
 

Med venlig hilsen og 
på vegne af Indre Mission i Danmark 

 
Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 

formand    generalsekretær 


