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Udtalelse fra Grundtvigsk Forum til lovforslag om ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig
billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).

Grundtvigsk Forum (stiftet 1898) er en forening bestående af enkeltmedlemmer og kredse ud over hele
landet med hovedsæde på Vartov, Kbh. Formålet for GF er at udbrede kendskab til Grundtvigs tanker om
kristendom og menneskeliv gennem oplysningsvirksomhed om folkelige og kirkelige spørgsmål, styrke
samhørigheden mellem kirke og folk i Danmark, at sikre frihed og gode vilkår for evangeliets forkyndelse og
at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab.
Lovforslaget sigter ikke på at mindske friheden til at ytre sig i Danmark. Det er udtrykkeligt fremhævet i
aftalen, og det noterer vi med tilfredshed. Det sigter på at stramme lovgivning vedr. billigelse og opfordring
til bestemte grove kriminelle handlinger, som allerede er strafbare ifølge dansk lovgivning, med det formål
at beskytte den svagere part. Herunder også instanser, der billiger ulovlige forhold i en parallel retspraksis.
Vi advarer mod, at lovforslaget udskiller det religiøse område: gudsdyrkelse, religionsundervisning og
religiøse forkyndere, og gør det til et særligt område. Den udgrænsning af det religiøse i forhold til andre
holdningsmæssige og sociale sammenhænge, hvad enten de er politiske og kulturelle, er et nybrud i det
danske samfund.
Vi undrer os over, at lovforslaget åbner for, at der kan dømmes hårdere, blot noget er udtalt i en religiøs
sammenhæng eller af en religiøs autoritet, end af en hvilken som helst anden person i en anden
sammenhæng.
Med arven fra Luther og Grundvig har vi almindeligvis skelnet mellem det politiske og det religiøse, men
ikke adskilt dem. Det samme gælder begrebet: ”religiøs autoritet”, det svarer dårligt til ”det almindelige
præstedømme”, hvor enhver døbt er præst, og ”et liv i kald og stand”, hvor den enkelte kan lade troen og
samvittighed være vejledende for sit arbejdsliv og sit samfundsliv.
Et er, at det kan blive vanskeligt at afgøre, hvem der er en religiøs autoritet, er det forkynderen,
underviseren etc., eller hvornår en situation er religiøs, noget andet er, at lovforslaget kan medvirke til at
underminere det almindelige præstedømme, fordi ingen har lyst til at være den, der taler ud fra et religiøst
ståsted, af fare for at komme til at prædike, og dermed gøre sig mere strafbar.
Lovforslaget har den gode hensigt at beskytte en svagere part mod agitation og rådgivning i forhold til
strafbare handlinger, som specifikt nævnes i lovforslaget.

Men omkostningerne kan blive store. Det kan føre til vilkårlighed og usikkerhed i civilsamfundets forskellige
foreninger, at gøre religion til noget særligt suspekt og farligt. Vi har brug for, kritisk og åbent at diskutere,
hvilket læreindhold, hvad enten det er religiøst, politisk eller anden form for ideologi, der strider mod
”sædeligheden og den offentlige orden”.
Vi finder, at loven om at det er strafbart at opfordre til kriminelle handlinger er tilstrækkelig, hvis der
fortsat er et politisk flertal for en skærpelse, bør en sådan gælde enhver gruppe og borger.
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