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Udtalelse fra foreningen for grundtvigske valg- og frimenigheder til lovforslag om ændring af straffeloven 

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

 

Morsø frimenighed er som grundtvigsk frimenighed inviteret til at udtale sig i forhold til det udsendte 

lovforslag. På vegne af Morsø frimenighed og de øvrige grundtvigske frie menigheder sendes hermed 

følgende kommentar. 

Som udgangspunkt noterer vi os, at det i lovsforslaget understreges, at man ikke ønsker at indskrænke 

ytringsfriheden. Det er en vigtig og nødvendig pointe.  

Men det bekymrer os, at vi over overhovedet som frie grundtvigske menigheder med 150 års historie i 

dansk kirketradition sammen med en lang række af andre frie menigheder  og religiøse samfund er inviteret 

til at give høringssvar - det bliver hermed klart, at en lovgivning, der overordnet sætter rammer for tro og 

religiøs praksis tydeligvis rammer ind i den danske tradition for trosfrihed og trospraksis helt generelt og på 

den måde tendenserer mod en ændring af og dermed også begrænsning af religionsfriheden i Danmark  

Det er bekymringsværdigt, at det religiøse område gøres til et særskilt lovområde i forhold til alle andre 

holdningsmæssige og ideologiske områder, og bekymringsværdigt at religion specifikt gøres til genstand for 

en strammere lovgivning. 

Det er på alle måder vigtigt at værne om ytringsfrihed og demokrati, men samtidig er det væsentlig at 

understrege vigtigheden af, at der må gælde samme regler indenfor alle område; kulturelle, sociale, 

politiske såvel som religiøse. 

Vi kan således udmærket tilslutte os en tydeliggørelse af, at al opfordring til kriminel praksis ikke kan 

billiges. Men vi er bekymrede for at trosfrihed og retten til at danne og virke som frie menigheder med 

lovforslaget indskrænkes.  

På vegne af de grundtvigske valg- og frimenigheder. 
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