København. den 29. september 2016

Til Kirkeministeriet
Trossamfundsudvalget
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Høringssvar om ”Midtvejshøring over oplæg til trossamfundslov”
Grundtvigsk Forum tilslutter sig forslaget om, at den nuværende administrative praksis for
trossamfundenes organisationsform bliver lovfæstet. Vi har intet at indvende ud over forslaget, der
er beskrevet under pkt. 5.
Vi ser således et problem i forslaget om, at der skal stilles krav om religiøse trossamfunds
organisationsformers overholdelse af grundlæggende principper om demokrati og ligebehandling.
Vi ser derfor også et problem i forslaget om, at der derudover stilles yderligere krav om, at
trossamfund ikke må have til formål eller adfærd, der modarbejder eller underminerer demokrati og
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, jf. forslaget pkt. 5.3.2 model 1 og 2.
At påtvinge religiøse samfund bestemte samfundsmæssige holdninger og værdier er i modstrid med
den frihedstradition, der hidtil har været gældende i Danmark. Frihedstraditionen har gennem årene
sikret respekt for mindretal – herunder religiøse mindretal. Derfor skal man fra statens side være
meget tilbageholdende med at påtvinge disse mindretal lovmæssige reguleringer af deres særlige
holdninger og værdier. Denne frihedstradition bliver især truet af forslagets model 2, hvilket vi
advarer imod.
En del af de allerede anerkendte eller godkendte trossamfund vil komme i modstrid med loven, hvis
forslaget gennemføres.
Grundtvigsk Forum vil advare mod forslag, der griber ind i religiøse mindretals anskuelser og
adfærd. Staten skal efter dansk tradition om åndsfrihed ikke påtvinge politiske, holdningsmæssige
eller religiøse mindretal bestemte anskuelser eller adfærd, så længe disse udviser en adfærd, der
befinder sig inden for lovens rammer. For de religiøse mindretal er dette beskrevet i grundlovens §
67. Staten skal derimod garantere bl.a. de religiøse mindretals frihed til at tænke, tro og tale. Det er
mindretallenes opgave at tage disse frihedsgarantier i brug og udfolde dem ud fra deres religiøse
overbevisninger.
Vi vil minde om, at religionsfrihedens forudsætning er åndsfrihed, som består af to lige vigtige
sider: For det første samvittigheden, som et menneske er bundet af, for det andet, at staten ikke
tvinger borgeren i tros- og samvittighedsspørgsmål. Åndsfriheden er rammen om gode kår for andre
religioner og livsanskuelser og dermed vigtigste forudsætning for et folkestyre, der udfolder sig
åbent og frit
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