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Høringssvar fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler vedr. udkast til Lov om ændring af straffeloven 

(Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring), jf. JM 

j.nr. 2016-730-0956 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskolers landsudvalg (DFS) tillader sig herved at fremsende 
følgende bemærkninger og forslag til det lovudkast, der er sendt til høring den 30. juni 2016: 

Særligt stigmatiseringen af religiøse grupper taget under ét er bekymrende.  

Det er bekymrende, at der ikke blot skal stå i §136: Den, der udtrykkeligt opfordrer eller tilskynder 
til handlinger, som er omfattet af denne lov…. 

Derved er der ikke længere tvivl om det forum, hvori ytringen er fremført, der er ikke længere tvivl 
om, hvorvidt en tilhører til en sådan ytring billiger eller ej, alt efter om vedkommende gør højlydt 
indsigelse eller blot tier. Fokus er udelukkende den, der ytrer sig og indholdet i ytringen, uanset, 
hvad formålet så måtte være. Dette bør vel være gældende for alle borgere i dette samfund, og ikke 
kun for de religiøse. Hvis det religiøse aspekt med dets oplæring og dannelse fastholdes, kan det 
imødeses, at samme fora blot vil gå over til en politisk eller kulturel dannelse og oplæring i deres 
sammenhænge. Og hvad så? Er det så tilladt? Eller skal der så laves en ny lovændring. 

Når det handler om oplæsning af religiøse tekster, hvori der omtales forhold, der strider mod dansk 
lovgivning, må den kunne straffes, der ikke i undervisning, forkyndelse eller foredrag samtidig 
tydeligt gør klart, at disse forhold ikke kan praktiseres i Danmark, og det vil være strafbart at 
efterleve, tilskynde eller opfordre til at efterleve disse regler. 

DFS deler den bekymring, som vi er bekendt med, at Indre Mission og andre kirkelige 
organisationer har i deres høringssvar, at loven alene rettet mod religiøse grupper kan have 
mistænkeliggørende perspektiver over al religiøs udfoldelse og oplæring. 

Med venlig hilsen på vegne af DFS 
Michael Thomsen, landsformand 

Erik Bertelsen, næstformand 

 


