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Kulturministeriet 
Nybrogade 2 
1203 København K 

Den 12. august 2016 
 
 

Høringssvar fra Indre Mission vedr. forslag til Lov om ændring af 
folkeoplysningsloven og ligningsloven (indsats mod foreninger, som 
modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende 
friheds- og menneskerettigheder) 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse tillader sig herved at fremsende følgende bemærkninger 
og forslag til det lovudkast, der er sendt til høring den 30. juni 2016: 
 
I det såkaldte Enighedspapir, fremlagt sidst i maj, hilser vi flere dele 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 og dette lovudkast åbner op for en beskæmmende glidebane, der er præget af 
en herskende samfundstendens, 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. 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. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvad en lovgivning byg-
get 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. 
 
Det gælder ikke mindst en yderligere legitimering af en religionsforskrækket forvaltningsånd, 
som allerede nu råder i mange kommuner, når der skal tildeles midler til folkeoplysning. Og 
med dette udkast til ændring af loven vil det være helt afhængigt af, hvilken minister, 
kommunalbestyrelser og embedsværk, der har ansvar for området, hvordan foreningerne 
vil blive behandlet. 
 
At det ikke er en ubegrundet forestilling, kom tydeligt frem i det ’hyrdebrev’, som davæ-
rende kulturminister M. Jelved (R) udsendte i august 2014. Her blev det indskærpet, at 
kommunerne ikke må forskelsbehandle de religiøse organisationer og foreninger, der får 
støtte til børne- og ungdomsarbejde gennem folkeoplysningsloven, eller nægte at give 
støtte efter loven med den begrundelse, at der er tale om religiøse aktiviteter eller pga. 
foreningers eller organisationers religiøse tilknytning. Som M. Jelved udtalte i Kristeligt 
Dagblad: ”Jeg mener, at det er decideret ulovligt at udelukke en forening alene på bag-
grund af dens religiøsitet. Hvis foreningen er lovlig, har kommunen pligt til at udleje eller 
anvise lokaler til den.” Vi undrer os i væsentlig grad over, at hvad M. Jelved talte imod, nu synes 
at blive foreslået ophøjet til lov. 
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Denne præcisering kom på baggrund af Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) oplysning i et 
juridisk notat, som pegede på en stigende diskrimination blandt de 17 kirkelige medlems-
organisationer og deres foreninger. DUF udtalte: ”Et stigende antal af vores religiøse fore-
ninger bliver forfordelt i forbindelse med kommunale tilskud til aktiviteter, og nu er pro-
blemet så stort, at vi må råbe vagt i gevær. De religiøse foreningers aktiviteter er en stor 
grundsten i folkeoplysningen, men vi oplever en stigende forskrækkelse for religiøst fun-
derede organisationer.” 
 
Vi genkender udviklingen og vurderer ikke, at den er aftaget de sidste par år. Derfor er 
det en saglig bekymring for vores virke blandt børn og unge, at dette lovudkast og visse for-
muleringer i bemærkningerne i praksis fremover vil forstærke en diskrimination i flere kommuner, 
selvom vores foreningsarbejde ikke sker i modstrid med landets love. Tværtimod har det 
kirkelige vækkelsesarbejde i årtier haft betydning – ikke mindst blandt børn og unge – for 
dannelse, demokrati og frihed. Og dermed en indføring i hvad det vil sige at være en god 
samfundsborger i et land med religionsfrihed, hvor der værnes om åndsfrihed. 
 
Vi undrer os over, at begrænsningerne alene er rettet mod religiøse forkyndere (jf. s. 8) og 
ikke også sociale grupper (fx rockere), der har stærk normativ kontrol over deres medlem-
mer. Der findes i det danske samfund andre grupperinger, ledere og normsystemer end 
blandt religiøse, som ”misbruger deres frihedsrettigheder til at prædike had og undergra-
ve det samfund, som de burde være en del af” (jf. side 8, pkt. 2). Vi mener, at det er en 
urimelig forskelsbehandling, at denne lovgivning alene er rettet mod de religiøse forenin-
ger. Vi bemærker derfor, at når lovgivningen ikke rammer andre foreninger med samme 
normer og adfærd på samme måde, om forslaget så ikke er i strid med grundlovens § 70. 
 
 

Bemærkninger og anbefalinger til lovforslaget 
 
Angående tilføjelsen til § 4: 
Vi tilslutter os, at et samfund og det frie foreningsarbejde ikke skal bidrage til samfunds-
undergravende virksomhed, sådan som det udtrykkes i forslagets § 4 a (og bemærkninger-
ne s. 6). Men vi stiller os uforstående over for, at en række kristne organisationer, som ikke 
kan placeres i den gruppe, skal begrænses i deres muligheder og dermed diskrimineres i 
forhold til andre dannende organisationer og initiativer, fordi man ønsker at gribe ind 
over for en anden religiøs gruppe. 
 
Vi foreslår, at ”hvis formål eller adfærd modarbejder …” ændres til ”hvis formål eller ad-
færd dokumenteres at modarbejde …”. Det vil indikere, at der kræves en tydelig dokumen-
tation. Det er kommunen, der skal løfte bevisbyrden for, at en forening modarbejder eller 
underminere m.v. og ikke foreningen, der skal bevise, at man støtter demokrati osv. Altså 
hvornår overholdes loven ikke? (jf. s. 7). Målet må klart være, at foreningsfriheden under-
støttes mest muligt, så det alene er de foreninger, der virkelig modarbejder og undermine-
rer, som rammes. Derfor anbefaler vi, at denne skelnen tydeligt medtages i bemærkninger-
ne! Ligeledes anbefaler vi, at det præciseres, at en religiøs (herunder kristen) tilknytning 
eller formulering i foreningens formålsparagraf ikke berettiger kommunen til at vælge den 
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”lette” løsning i sit tilsyn og bestemme, at loven ikke overholdes. Vi forudser, at en religi-
onskritisk forvaltning og ”stramning af betingelserne for at opnå godkendelse som almen-
nyttig og almenvelgørende forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 1, og § 12, stk. 3, 
med heraf følgende fradragsret for donationer til foreningerne mv.” (s. 7) let vil kunne føre 
til fratagelse af ligningsloven bestemmelser (jf. forslaget pkt. 9 samt s. 7 og s. 10; sml. s. 
32f). 
Vi bakker op om det målrettede tilsyn og de øgede sanktionsmuligheder, som forslaget 
rummer (s. 24-27). 
 
Vi anbefaler en nærmere afgrænsning i bemærkninger af begreberne ”demokrati” og 
”grundlæggende friheds- og menneskerettigheder” (s. 16-17). For betyder det, at man fx 
ikke må fremholde en modstand mod fri abort, funderet i et klassisk kristent menneskesyn 
og opfattelse af livets begyndelse ved undfangelsen, når det for nylig (maj) blev bestemt 
på den international kvindekonference i København, at abort er en rettighed for kvinder? 
Vil det ikke længere være tilladt i foreningssammenhæng at hævde og fastholde udtalelser 
om kvinders adgang til præsteembedet jf. s. 8 pkt. 2 afsnit 3 og andre steder, hvor ligestil-
ling mellem kønnene betones (fx s. 17)? Ligeledes vil det være opklarende at få nærmere 
defineret, hvad der kvalificerer et ”yderligtgående synspunkt” (s. 9m og s. 20n) i lyset af 
Enighedspapiret, hvor særligt religiøse holdninger underlægges skærpet begrænsning. 
 
Angående § 29 stk. 3 samt § 35 a 
Vi støtter transparens i tildeling eller afslag til foreninger (§ 35 og s. 29-30). Naturligvis 
skal også religiøse grupper og trossamfund leve op til demokrati og grundlæggende 
menneskerettigheder for at opnå visse statslige goder og anerkendelse. Der skal være 
gennemsigtighed i økonomien, såfremt en gruppe/forening skal nyde skattemæssig 
begunstigelse. 
 
Vi anbefaler ikke, at kommuner har pligt til at offentliggøre folkeoplysende foreningers 
regnskaber på hjemmeside (§ 29 stk. 3). I forvejen kan man søge aktindsigt i regnskaberne 
jf. forvaltningsloven og offentlighedsloven. Hertil kommer også, at kommunerne skal 
bruge ressourcer på at gennemgå hvert enkelt regnskab for at sikre sig, at oplysninger, der 
er undtaget fra offentliggørelse, ikke fremkommer på hjemmesiden. Der er afsat 4,4 mio. 
kr. til kommunernes merforbrug ift. tilsyn, som kunne være midler anvendt i folkeoply-
sende øjemed. Vi vurderer, at det reelle beløb bliver større ved denne pligt angående 
regnskaber. Endvidere vil endnu flere frivillige kræfter skulle afsættes til regnskaber og 
sandsynligvis flere kroner til revisionsudgifter pga. de øgede krav til foreningers regn-
skabet (sml. s. 27f). Selvom der er et forståeligt aspekt i dette forslag, vurderer vi, at de 
samlede omkostninger samt såvel lønnede som frivilligere ressourcer er for store ift. at 
opnå det politiske ønske om at undgå misbrug, jf. Enighedsaftalen. 
 
Angående tilføjelse af § 33 stk. 4 
Vi anbefaler en nærmere præcisering i paragraffens ordlyd og en tydelig uddybning i 
bemærkningerne. Vi finder ikke, at indholdet ”Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter, som har 
karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger” automatisk modvirker en underminering af 
demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. For så vidt kan vi følge 
intentionen om at lovfæste forbuddet i bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 (jf. s. 
13) ift. at afgrænse, hvortil der ikke kan støttes med offentlige midler. Men set i forslagets 
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helhed, får det karakter af, at det religiøse er suspekt i det offentlige rum og dermed – som 
tidligere anført – præge forvaltningsånden i det kommunale. For det bliver upræcist i be-
mærkninger (fx s. 53), hvor grænsen går for gudsdyrkelse. Kan en ungdomsforening afholde 
møder med bibelundervisning m.v., som man traditionelt har gjort i vækkelsesmiljøet, 
uden at komme i konflikt med loven, eller at man kommunalt ved risikobaseret tilsyn kan 
fratage folkeoplysningsmidler eller have adgang til ligningslovens fordele? Og mange 
flere tilfælde kunne nævnes. Eksemplet med spejderaktiviteter gør det uklart for det virke, 
vi har blandt børn og unge. Vi bemærker, at det er understreget, at der ikke er tilsigtet nogen 
ændring i den hidtidige retstilstand. Men formuleringer og eksempler gør det alligevel uklart, 
hvilke religiøse elementer og aktiviteter, der kan indgå i en forening, førend kommuner 
kan hævde, at loven ikke overholdes. 
 
Derfor anbefaler vi i det mindste en tydeliggørelse af, at også idebestemte og religiøse organisationer 
kan modtage tilskud efter folkeoplysningsloven som hidtil. Bedre ville være, at § 33 stk. 4 slettes, da 
indholdet i sag og effekt er indeholdt i § 4 a i forslaget (dog hertil vores bemærkninger ovenfor). 
 
Afsluttende bemærkninger 
Vi er klar over, at foreninger, der opnår støtte via folkeoplysningsloven, gerne må være 
politiske, religiøse og lignende. Men de foreslåede lovændringer i udkastet vil utvivlsomt 
medføre, at religiøse og kirkelige foreninger oplever sig presset ud af folkeoplysningslo-
ven. For at undgå det er det ikke utænkeligt, at flere foreninger ændrer i deres formålsbe-
skrivelser, så kristendom, evangelium og kirkelighed tages ud. Den tendens er allerede en 
realitet, og som vi frygter vil tiltage. Det er en mangel på forståelse for frihedsværdier og en 
forkert vej at gå til at begrænse eller bekæmpe det, man ikke vil have i samfundet, og dermed sætte 
åndsfriheden under pres. Det kan også på sigt få den konsekvens, at kristne foreninger ikke 
længere i samme grad kan bidrage til dannelse af samfundsborgere og aktivt være i 
samspil med det øvrige samfund. 
 
Der bør i et demokratisk samfund tydeligt – også i lovgivningen – være rum for holdnin-
ger, der ikke er mainstream. Derfor opfordrer vi politikere til at styrke dannelsen frem for at 
forøge forbuddene (sml. s. 15 afsnit 4). At stå fast og hårdt på religions- og ytringsfrihed – 
også når det gælder adgang til folkeoplysningsmidler. Og så må alle – både religiøse og 
ikke-religiøse – være langt bedre til at give dém, der ikke vil den dannelse, kamp til 
stregen. Kamp på ord og ånd. Her har vi svigtet alt for længe. 
 
Vi tilslutter os i øvrigt den overordnede vurdering, som Luthersk Mission m.fl. har afgivet i 
deres høringssvar. 
 
 

Med venlig hilsen og 
på vegne af Indre Mission i Danmark 

 
 

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 
formand    generalsekretær 


