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Høringssvar fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) vedr. udkast til Lov om ændring af 

folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer 

demokrati eller grundlægende friheds- og menneskerettigheder). 

DFS tillader sig hermed at kommentere ovenstående lovudkast. 

I DFS hilser vi åbenhed om økonomi og foreningsstruktur særdeles velkommen. Vi finder det dog 

unødvendigt resursekrævende at en offentliggørelse af regnskab på kommunernes hjemmeside skal gøres 

tvungen, idet kommunerne til enhver tid kan kræve at få alle oplysninger udleveret ved begrundet 

mistanke om misbrug eller blot ved stikprøvekontrol af berigtigelsen af tilskud. 

Vi finder det også meget uheldigt og kan godt frygte for de fremtidige perspektiver i, at religiøse foreninger 

under eet mistænkeliggøres som værende modarbejdende eller underminerende demokrati eller 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det er helt tydeligt, hvilket også fremgår af de 

eksempler, der er i forklaringerne, at loven skal dæmme op for islamisk praksis i modstrid med netop 

demokrati og friheds- og menneskerettigheder. Derfor finder vi det helt unødvendigt, at de kirkelige 

foreninger, der netop i deres virke er med til at danne og forme børn og unge til demokrati og varetagelse 

af friheds- og menneskerettigheder gennem foreningernes struktur og virke, skal rammes af disse 

bestemmelse mod religiøse foreninger med gudsdyrkelse og kirkelige handlinger. Vi finder det ydermere 

meget underligt, når kristne foreninger, der i deres formålsparagraffer, struktur m.m. bygger på 

folkekirkens grundlag, der i grundloven er sikret og anerkendt af staten, pludselig skal mistænkeliggøres i 

det kommunale regi. Såfremt en bøn, som nævnt i forklaringerne, skal diskvalificere til tilskud, kan der ikke 

længere bedes Fadervor i foreningens regi. Dette harmonerer ikke med tradition og tilknytningen til 

folkekirken og i det hele taget til den kristne kultur, som dansk lov, kultur og tradition er bygget på. 

Vi foreslår derfor, at § 33 stk. 4 helt slettes. Ifald det ikke lader sig gøre, foreslår vi, at det tilføjes til den 

foreslåede ordlyd: hvor dennes ordlyd, ideologi, teologi og liturgi modarbejder demokrati og 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 

Når vi foreslår ovennævnte § 33 stk. 4 helt fjernet eller med tilføjelsen, er det med begrundelse i, at 

såfremt kommunerne lever op til deres tilsynspligt og foretager denne, så vil det være helt unødvendigt at 

skelne mellem religiøse og alle andre foreninger, idet det så vil være muligt at ”fange” misbruget af 

tilskudsmulighederne. Derved undgår man også, hvilket vi har svært ved at forestille os er lovens hensigt, at 

mistænkeliggøre enhver religiøs forening/gruppe som pr. automatik til at være samfundsnedbrydende. Vi 

kan godt frygte, at signalværdien og retorikken i modsat fald kan have negative konsekvenser for religiøse 

grupper, der måske ikke nyder den store bevågenhed i offentligheden, men som alligevel er med til at 

fremme dannelse af demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder i vort samfund. 

I øvrigt deler vi de bekymringer, de tiltænke lovændringer medfører, som vi er bekendt med, at Indre 

Mission og andre kirkelige organisationer fremhæver i deres høringssvar. 

På vegne af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 
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