København, den 5. maj 2017

Til Kirkeministeriet
Frederiksholms kanal 21
1220 København K

Høringssvar over Betænkning 1564:
En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken
Grundtvigsk Forum (GF) takker for invitationen til at afgive høringssvar på Trossamfundsudvalgets
betænkning. Det er et omfattende og grundigt arbejde, som her fremlægges, og vi bemærker med
tilfredshed, at den lovfæstelse af bestemmelser i den nugældende praksis, som hidtil har fundet sted
ud fra den grundlovssikrede ret til frit at kunne danne et trossamfund, vil tydeliggøre
grundlæggende friheder og rettigheder for religiøse mindretal og religiøse fællesskaber uden for
folkekirken.
GF har følgende bemærkninger:
Forslaget indeholder en definition af begrebet ”trossamfund”, der i overensstemmelse med § 67
omfatter alle typer af religiøse fællesskaber og som samtidig sondrer disse fra filosofiske og etniskkulturelle foreninger. Definitionen er et godt udgangspunkt for en lov om trossamfund i Danmark.
Vi har intet at indvende mod ophævelsen af forskellen mellem anerkendte og godkendte
trossamfund.
Forholdet mellem rettigheder og pligter er central for forholdet mellem staten og de anerkendte
trossamfund. Det gælder i bestemmelserne for de grundlæggende rettigheder og pligter i § 2-6, i
forbindelse med registrering som et anerkendt trossamfund, bemyndigelse af personer til at forrette
vielser, fradragsret og tilsyn og tilbagekaldelse af anerkendelse. GF bifalder, at lovforslaget i alle
ydre forhold sørger for, at religiøse fællesskaber har rettigheder og pligter, der ikke adskiller sig fra
love for samfundets øvrige foreninger. Oplysningspligt, ansvarlig omgang med økonomi, åbenhed
omkring vedtægter og organisering angår ydre forhold, og dermed relationer til det omliggende
samfund.
Vi anbefaler på den anden side, at man ikke blander sig i de indre anliggender, så længe disse ikke
strider mod bestemmelser i medfør af lov (§3 0g § 7). Derfor i de § 7 stk. 1-3 opstillede betingelser
anbefaler GF, at lovforslaget i sin endelige udformning kommer til at følge mindretallets indstilling
i udvalget, således at der ikke stilles yderligere krav udover dem, der allerede følger Grundlovens §
67, og kravet om mindst 50 medlemmer. Det må være omfattet af de grundlæggende
frihedsrettigheder, at et trossamfund kan organisere sig som det vil, så længe ethvert medlem frit
kan melde sig ind eller ud. Dvs. at et trossamfund ikke kan fratage enkelte medlemmer den af staten
garanterede frihed. På den anden side vedrører et krav om medlemsdemokrati, ligebehandling og
ligestilling ikke direkte relationen mellem det enkelte religiøse fællesskab og det omkringliggende
samfund, og bør derfor ikke indgå i krav for anerkendelse af et trossamfund.
Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

Telefon 4193 9000

Danske Bank DABADKKK
vartov@vartov.dk
www.grundtvig.dk

Konto 4180 3119 080 339
CVR. 56 85 24 17
DK 51 3000 3119080339

Vedr. vielsesbemyndigelse: Forslaget anbefaler i overensstemmelse med den nyligt vedtagne lov fra
dec. 2016, at ’der stilles krav til den pågældende vielsesforretter om at udvise en adfærd, der ikke
gør den pågældende uegnet eller uværdig til at udøve offentlig myndighed, det såkaldte
decorumkrav’. Forslaget anbefaler yderligere, at den vielsesbemyndigede skal gennemføre et
kursus. GF anerkender, at lovforslaget sigter på at forebygge, at der ikke udvikles parallelle
retsopfattelse om ægteskabet. GF vil foreslå, at alle der søger bemyndigelse til at forestå såvel
borgerlige som religiøse vielser følger de samme kurser. Desuden er det fornuftigt, at forslaget
indeholder mulighed for dispensation, hvis ansøger allerede har den fornødne uddannelse. Det
undrer os, at det skulle være nødvendigt med en erklæring om at overholde dansk lov. Det må jo
gælde uanset.
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