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HØRINGSSVAR 

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk 

familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om 

overholdelse af dansk lovgivning) 

UIBM Id: 134195 

1. Indledning: 

Lovudkastet indledes med at fastslå, at der findes (…) religiøse forkyndere, som misbruger deres 

ophold i Danmark til at modarbejde danske værdier og frihedsrettigheder i deres rådgivning og 

vejledning af borgere. Foreningen vil ikke bestride, at der i Danmark optræder religiøse 

forkyndere, der modarbejder såkaldte danske værdier og frihedsrettigheder.  

Dette gælder givetvis også forkyndere, som opholder sig her i landet på grundlag af 

udlændingelovens § 9f, ligesom det utvivlsomt også gælder for forkyndere, der har dansk 

statsborgerskab eller ophold i Danmark efter EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed 

eller EU’s associeringsaftale med Tyrkiet. 

Med lovudkastet introduceres en forestilling om, at modarbejdelse af danske værdier og 

frihedsrettigheder kan være misbrug af den grundlovsfæstede ytringsfrihed samt ytringsfriheden 

efter EMRK art. 10.  Dette misbrug vil regeringen så sætte en stopper for eller begrænse mest 

muligt ved at udvide de gældende regler om forlængelse af opholdstilladelse betinget af kurser i 

familieret for udlændinge, der som led i deres virke foretager eller vil foretage vielser med eller 

uden borgerlig gyldighed, jf. § 9 f, stk. 5. 

Undervisningsforløbene udvides i flere henseender. Efter lovudkastets bemærkninger s.8 Ikke blot 

udvides personkredsen til at omfatte alle personer, der ansøger om forlængelse af 

opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1 og ikke kun udlændinge med 

opholdstilladelse efter § 9 f, der foretager vielser. Udvidelsen sker tillige derved, at 

undervisningen også i fremtiden (fremadrettet?) skal omfatte emner som ytrings- og 

religionsfrihed, folkestyre, homoseksualitet, ligestilling, ikke-diskrimination og kvinderettigheder. 

2. Retspolitisk Forenings bemærkninger: 

Foreningen finder det væsentligt, at religiøse forkyndere både kan forstå og tale det danske sprog 

samt er fortrolige med de grundlæggende regler og begreber, der regulerer danske 

samfundsforhold. Det er naturligvis navnlig af betydning, at personer, der er autoriseret til at 

tildele andre en bestemt status (ægteskab) kender og forstår dansk familieret. 
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Foreningen finder det af nedenstående grunde tvivlsomt, hvorvidt lovudkastet er i stand til at 

indfri forventningerne om, at stoppe/begrænse religiøse forkynderes evt. modarbejdelse af danske 

værdier og normer. 

1. Forlængelser af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9f stk. 1 er, jf. stk. 4 betinget 

af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen af opholdstilladelsen har bestået en 

prøve i dansk på A1-minus-niveau, jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og danske samfundsforhold. Der vil altså 

være tale om en overordentlig beskeden overbygning (et 2-dages kursus i familieret m.m.) 

på en allerede gældende betingelse for forlængelse af opholdstilladelsen. Foreningen har 

noteret sig, at der tilsyneladende ikke også skal undervises i grundlæggende 

menneskerettigheder. 

2. Lovudkastet gælder ikke for religiøse forkyndere, der har opholdstilladelse i et andet EU-

land samt for forkyndere med tyrkisk statsborgerskab, jf. bemærkningerne s. 11. 

3. Lovudkastet omfatter ikke religiøse forkyndere, der ikke ansøger om forlængelse af den 

midlertidige opholdstilladelse. Det indebærer, at religiøse forkyndere i ca. 7 måneder frit 

kan modarbejde danske værdier m.m. 

4. Forslaget rammer tilfældigt. Eksempelvis vil en ortodoks præst fra Rumænien ikke være 

omfattet ikke af lovudkastet, da Rumænien er medlem af EU. Det vil derimod en serbisk 

ortodoks præst. En romersk katolsk præst fra Polen eller Ungarn er ikke omfattet. Det er 

derimod en katolsk præst fra Kroatien eller Argentina. 

5. Forslaget omfatter ikke religiøse forkyndere med dansk statsborgerskab. Sådanne personer 

kan altså helt frit i deres virke modarbejde danske værdier og frihedsrettigheder i deres 

rådgivning og vejledning af borgere uanset, om de er knyttet til den danske folkekirke 

eller til et andet trossamfund.  

På baggrund heraf finder Retspolitisk Forening, at lovudkastet er et eksempel på en nærmest 

indholdsløs signallovgivning, der indgår i rækken af forsøg på at besværliggøre udøvelsen af den 

grundlovsfæstede trosfrihed navnlig for religiøse forkyndere islamiske trossamfund. Forslaget vil 

således samlet set næppe få nogen effekt og bør derfor ikke fremsættes. 

Foreningen har ingen bemærkninger til forslaget om afgivelse af løfteerklæring. 

 

København, den 31. oktober 2016 

Bjørn Elmquist Leif Hermann June Crondahl 

Formand Medlem af bestyrelsen Medlem af foreningen  

 


