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Vi skriver på vegne af Baptisternes Verdens Alliance, (BWA), et kristent verdensomspændende
fællesskab i 126 lande og territorier med 47 mio. medlemmer, samt Det Europæiske Baptist Forbund
(EBF), en del af BWA, som bringer 61 medlemsorganisationer på tværs af Europa og Mellemøsten
sammen. Dette inkluderer 54 baptistmenigheder i Danmark med over 5.000 medlemmer. Sammen med
Baptistkirken i Danmark, vil vi i BWA og EBF udtrykke vores dybe bekymring over den foreslåede lov om
tvangsmæssig oversættelse af ikke-dansksprogede prædikener til dansk.
Vi anerkender, at alle lande har udfordringer omkring integration. Alligevel har baptister i mere end 400
år altid anset tros- og religionsfrihed for at være en af vore kerneværdier. Friheden til at tænke og tro er
bedst beskyttet i lande, der fastholder love om religionsfrihed. Dette lovforslag krænker direkte denne
værdsatte demokratiske og menneskeretlige værdi og lægger unødige byrder på enkeltpersoner og
trosfællesskaber. I tilgift vil en sådan lov:
være i modstrid med de baptistiske kerneværdier, der for øjeblikket praktiseres i 54 lokale
baptistmenigheder. Den første baptistkirke i Danmark blev stiftet i København i 1839, og i de første ti år
fik baptister bøder og blev fængslet. Baptister spillede en rolle i at sikre religionsfrihed som en del af
Grundloven i 1849. I 182 år har baptistkirker trofast tjent Danmark ved at tilbyde åndelig støtte, sociale
tilbud til mennesker i nød, samtaler og vejledning. I de seneste år har kirkerne været direkte involveret i
at hjælpe migranter og flygtninge til at blive godt integrerede i det danske samfund.
sende et ekskluderende budskab til alle flygtninge og migranter, som vil isolere disse grupper yderligere
og dermed skabe større modstand mod integration. Dette bringer direkte 15 af de danske baptistkirker i
fare, fordi de består af flygtninge og migranter – samtidig med at der i mange af de andre baptistkirker
er grupper af flygtninge og migranter.
muligvis omgå den Europæiske Menneskerettigheds Konvention (ECHR), som Danmark har
underskrevet. Specielt artikel 9 §2. Hvis det varslede forslag lægger økonomiske og praktiske byrder, der
ikke er nødvendige for at bevare ”offentlig orden, helbred og moral”, vil det også være en overtrædelse
af ECHR, som er en del af dansk lovgivning. Det foreslåede sprog er også i modstrid med Sprogpagten,
den europæiske traktat om regionale og minoritetssprog, som Europarådet satte i kraft i år 2000.

Det er positivt, hvad også forskning viser – og erfaringer fra Danmark bekræfter, at lande, som
fastholder tros- og religionsfrihed, oplever større økonomisk vækst, fred og social integration.
Selvom vi har fokuseret på baptistkirkerne, gælder vores bekymring omkring religionsfriheden også for
alle andre trosretninger i Danmark, inklusive muslimer, jøder, buddhister og alle andre, som har en
trosoverbevisning. Dette lovforslag vil have utilsigtede konsekvenser og kan føre til direkte forfølgelse af
kirker og personer på baggrund af deres tro og overbevisning.
I 172 år har Danmark grundlovsmæssigt fastholdt tros- og samvittighedsfrihed. Vi beder indtrængende
om, at I fortsat vil bygge på denne misundelsesværdige historiske arv og afstå fra at foreslå
tvangsmæssig oversættelse af alle ikke-dansksprogede prædikener til dansk.
Vi ser frem til at modtage et svar på denne henvendelse og stiller os til rådighed for en samtale omkring
vores bekymringer. Om ønsket vil vi indbyde til et virtuelt møde sammen med repræsentanter for
kirkerne i Danmark, Det Europæiske Baptist Forbund og Baptisternes Verdens Alliance.
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