København, 11. august 2016

Til Kirkeministeriet
BAPTISTKIRKENS HØRINGSSVAR
1. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ægteskabsindgåelse og ‐opløsning
‐ om Decorum‐krav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre og
2. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven
‐ om Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring
BaptistKirken er Danmarks ældste frikirke. Som sådan vil vi hermed bidrage med nedenfor anførte høringssvar.
For os at se hænger de nævnte forslag sammen. Et ligelydende høringssvar tilgår derfor også Justitsministeriet.
Baptistkirker har – som tidligere forfulgte minoritetskirker i Europa, herunder også i Danmark – altid hævdet, at
frihed, lighed og samtale er ufravigelige grundholdninger, når konflikter mellem kristne konfessioner og religioner
skal løses. Tvang i trossager, undertrykkelse af tanken og diskrimination af religiøse grupperinger fører ofte til
konflikter og vold. Dette dokumenterer de europæiske konfessionskrige mellem kristne siden reformationen i
1500‐tallet med al tydelighed.
Når religionerne nu har indtaget den plads i de europæiske kulturer, som de kristne konfessioner har haft, består
den største politiske udfordring i at tage ved lære af denne blodige historie. Det vil være fatalt for dansk kultur,
hvis islam søges stækket med andre midler end dem, der har præget det danske samfund siden Grundloven af
1849. Vejen frem er at sikre samme frihed og lighed for alle, hvorefter samtalen vil fremme retfærd og fred i det
danske samfund.
Lovforslaget fra Justitsministeriet indebærer en indskrænket ytringsfrihed, der alene skal gælde for religiøse for‐
kyndere. Vi finder denne skelnen mellem religiøse ledere og fx politikere og andre samfunds‐debattører uhold‐
bar. Alle meningsdannere må være lige for loven. Yderligere mener vi, at gældende straffelov, der allerede forby‐
der opfordring til kriminelle handlinger, er tilstrækkelig lovgivning på dette område. Hvis man ønsker at skærpe
loven, er det vores holdning, at det bør gælde alle grupper og enkeltpersoner og ikke kun religiøse forkyndere.
Lovforslaget fra Kirkeministeriet indebærer mulighed for kriminalisering af præster, der fungerer som sjælesørge‐
re. Noget sådant vil vi ikke udsætte vores præster for. Derfor vil vi anbefale menighedernes præster, at de frem‐
adrettet lader alle brudepar blive viet på rådhuset (borgerlig vielse), hvorpå en kirkelig fejring kan finde sted uden
retsvirkninger. Det vil generelt betyde, at Baptistkirkens præster ikke bliver deltagere i det foreslåede kursus i
dansk familieret, frihed og folkestyre, og derfor heller ikke vil underskrive den hertil knyttede erklæring.
Vi forudser, at mange religiøse ledere af anden religiøs observans – sådanne, som lovforslaget tager sigte på – vil
forholde sig på tilsvarende måde. At megen religiøs vejledning herved kommer til at foregå 'under radaren', anser
vi som en utilsigtet virkning af lovforslaget, som vi beklager. Vi anbefaler, at alle vielser henlægges til den borger‐
lige øvrighed, hvorved den foreslåede diskriminering og kriminalisering af religiøse ledere undgås.
Vi vil samtidigt anbefale, at det grundige kommissionsarbejde, som netop nu finder sted vedr. en evt. lovgivning
om 'de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold' – i.e. Hans Gammeltoft‐Hansen‐udvalget, der forbereder
lovforslag med henblik på udfyldelse af Grundlovens paragraf 69 – inddrages, når det gælder udformningen af de
her fremsatte lovforslag.
På Baptistkirkens vegne
Bent Hylleberg
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