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Fredericia, den 25. oktober 2016 

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

Høringssvar fra Indre Mission vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre 
for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk 
lovgivning) 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til oven-
nævnte lovforslag, som blev sendt til høring den 4. oktober 2016. 
 

Overordnede bemærkninger 
Vi finder, at lovforslaget har et fornuftigt hovedindhold og hensigt og ønsker hertil at anføre nogle 
få bemærkninger og forslag nedenfor. 
 Der henvises (jf. afsnit 1.2, s. 4) til Enighedspapiret, som blev fremlagt sidst i maj. Vi hilser flere 
dele i den aftale velkommen og har forståelse for, at politikere har set sig nødsaget til at forholde 
sig til en konkret problemstilling i det danske samfund. 
 Men samtidig ønsker vi at gøre opmærksom på, at visse og væsentlige dele i Enighedspapiret 
efter vores opfattelse er katastrofal symbolpolitik. Den kan nok anvendes mod en tiltænkt gruppe 
(radikale imamer m.fl.), men aftalen risikerer samtidig at kaste mistænkelighedens skær og 
stigmatisering over al religion og religiøs aktivitet. 
 Her tænker vi ikke mindst på kristne migranter, som kommer til vores samfund i disse år. Vi 
har et stærkt håb om, at de fortsat må mødes med gæstfrihed og åbenhed, som har været og bør 
være kendetegnende for dansk kultur og samfund. Vi ønsker ikke, at følgerne af denne lov bliver 
at understøtte en beskæmmende glidebane præget af en herskende samfundstendens, hvor man 
begrænser religionsfriheden og marginaliserer visse grupper og mindretal. 
 For dette lovforslags vedkommende bemærker vi positivt denne præcisering: ”Endvidere er 
aftaleparterne enige om, at der fortsat skal være stor rummelighed til at mene, hvad man vil, og at 
der skal være plads til forskellige trossamfund i Danmark” (jf. afsnit 1.2). Vi håber ikke, at dette 
lovforslag bliver en hindring for at fastholde det grundsyn, eller i realiteten får uhensigtsmæssige 
konsekvenser og skaber besværligheder for de mange (bl.a. kristne trossamfund), der holder sig til 
grundloven og gældende lovgivning. 
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Bemærkninger og anbefalinger til lovforslaget 
 

1) Opholdstilladelse betinget af underskrevet løfteerklæring 
Lovforslaget kræver, at udlændinge, som ansøger om opholdstilladelse (§ 9 f, stk. 1) skal 
underskrive en løfteerklæring om at ville overholde dansk lovgivning allerede ved første 
ansøgning. På den ene side giver det mening ud fra lovforslagets hensigt, men tre forhold ønsker 
vi at anføre: 

• Det virker underligt, at man skal underskrive noget, som man ikke har kendskab til på 
forhånd – altså før man har haft mulighed for at gennemføre det kursus i dansk lovgivning 
m.v., som vedkommende skal tage inden for de første 6 måneders ophold, såfremt man 
ønsker at forlænge sit ophold (Til nr. 1 og 2, s. 15-16). Hidtil er opholdstilladelse givet til en 
religiøs forkynder m.fl., hvis ”udlændingen kan fremlægge dokumentation for, at vedkom-
mende skal virke som forkynder inden for et herværende trossamfund” (afsnit 2.1, s. 5). 
Bemærkningerne forholder sig ikke til, at man kræver underskrift for noget, som udlæn-
dingen ikke har mulighed for at have kendskab til. Vi anbefaler, at der klargøres om-
kring dette forhold. Helst så vi, at nugældende lovgivning i dette forhold blev fastholdt. 
 

• Ud fra forslagets nuværende beskrivelse signalerer det en forhåndsmistro til alle, der 
ansøger efter denne paragraf, som ikke forekommer konstruktiv, eller som ikke er udtryk 
for dansk åbenhed. Som nævnt i vores ordnede bemærkninger har vi en bekymring for, at 
det uhensigtsmæssigt vil ramme migrantmenigheder og andre internationale kristne 
menigheder og besværliggøre forholdet for disse. 
 

• Vi finder det sjusket, at man direkte genbruger ordlyden fra løfteerklæringen ved tildeling 
af vielsesbemyndigelse (afsnit 2.3, s. 6). Situationen er jf. lovforslaget en anden, da det her 
alene gælder tildeling af opholdstilladelse. Vi foreslår en ændret ordlyd sidst i erklærin-
gen, så ”der vedrører den borgerlige side af de kirkelige handlinger” til ”der vedrører mit 
virke”. 

 
Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre 
Det giver udmærket mening, at udenlandske forkyndere skal tage et kursus i dansk lovgivning 
m.v., sådan som det allerede er tilfældet, såfremt man ansøger om vielsesbemyndigelse. Det kan 
også give god mening at koble temaerne frihed og folkestyre på, og vi finder kursets temaer (jf. 
afsnit 3.2, s. 8) relevante.  

• Et tema som kvinders rettigheder er også relevant for en del kristne forkyndere, da der 
trives mange rygter blandt kristne nydanskere om lovgivningen om kvinders og om børns 
rettigheder. Saglig undervisning om den faktiske lovgivning vil være nyttig for mange. 
Ligeledes er et tema som homoseksuelles borgerrettigheder heller ikke uvæsentligt for 
kristne forkyndere fra en række afrikanske lande, hvor homoseksualitet er forbudt ved lov, 
og hvor kulturen er modsat samfundstrenden i Vesten. 
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At blive oplyst om dansk lovgivning bakker vi op om, dog uden at det er ensbetydende med tvang i 
forhold til teologisk overbevisning. Her må gælde tros- og ytringsfrihed efter grundlovens ånd og 
bestemmelser. 
 

• Vi kan være bekymrede for, at vinklerne og tonen i kursusindholdet bliver negativ og 
fremmer konfrontation snarere end bygger bro. Derfor anbefaler vi bl.a. følgende præ-
ciseringer og ændringer: 

o I ”Til nr. 4” (s. 18, 2. afsnit, 5. linje sml. afsnit 3.2, s. 8) vil det være mere konstruktivt 
med ordlyden: ”… berøre samspillet og forskellene mellem dansk ret …” i stedet for ”… 
berøre samspillet og modsætningerne mellem dansk ret …”. Hvis man på forhånd 
anlægger den vinkel, at der er tale om modsætninger, så har man anbragt sig i en 
konfrontation, også i tilfælde hvor der ikke er tale om en modsætning, men en 
forskel. Der er givetvis forskelle, som også er modsætninger, men næppe dem alle. 
Derfor foreslår vi, at man vælger den bredere kategori i bemærkningerne. 

o I 3.1 (side 7, 4. afsnit linje 3 fra neden) er der en tankevækkende udeladelse: ”… 
forbud mod vold, omskæring og ulovlig tvang …”. Her bør der vel stå:  ”… forbud 
mod vold, omskæring af piger og kvinder og ulovlig tvang …”. 

 

• Lovforslaget indebærer, at kurset er obligatorisk og deltagerfinansieret, hvor det hidtidige 
kursus har været afholdt gratis. Omkostningerne for det offentlige til at holde kurserne er 
ikke så væsentlige, at det i sig selv kalder på brugerbetaling. Derfor efterlader lovforslaget 
indtryk af en negativ symbolpolitik, hvor gængs dansk imødekommenhed afløses af nærig 
modvilje. Og i den forbindelse kunne man overveje, om et kursus med temmelig ens ind-
hold skal gennemføres af to forskellige ministerier. 
Vi foreslår, at opgaven med kurset sammentænkes med det kursus, som Kirkeministeriet 
udbyder til trossamfund (jf. L 30), og besparelsen herved kunne give anledning til at ud-
byde det gratis for udlændinge, jf. udlændingeloven paragraf 9 f. 

 
 

Med venlig hilsen og 
på vegne af Indre Mission i Danmark 

 
 

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 
formand    generalsekretær 


