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Lovforslaget giver Retspolitisk Forening anledning til en række betænkeligheder:
1. Lovændringen løser ikke noget reelt eksisterende problem. Det er alene ta
tale
le om ren
signallovgivning, der hovedsagelig synes ideologisk motiveret.
2. Det reelle indhold af forslaget
laget er et forbud mod at bære Niqab og B
Burka.
urka. Forslaget kan dårligt
tænkes at få nogen synderlig betydning uden for disse tilfælde. For at undgå eventuelle
problemer i forhold til grundloven og menneskerettighedskonventionen, har justitsministeriet
valgt at udforme forbuddet som et generelt maskeringsforbud.
Indsnævres disse betragtninger til konkret at angå forekomsten af disse beklædningsgenstande
i det offentlige rum, forekommer de hyppigt fremkomne betragtninger om at ”kunne se
hinanden i øjnene” og se, ”hvem man taler med” som et meget tyndt slør, der skal
ska dække over
en generel afstandtagen fra personer, der udtrykker tilslutning til en bestemt religiøs opfattelse.
Retspolitisk Forening har lagt til grund, at Justitsministeriet har anset et direkte forbud mod
Niqab
ab og Burka for værende i strid med grundlovens bestemmelser om trosfrihed, og at det
derfor har været nødvendigt til at udvide forbuddet til at omfatte et generelt maskeringsforbud.
Ud fra denne forudsætning skal foreningen udtale sin alvorlige bekymring i forhold til de
udtalelser, der er fremkommet fra flere folketingsmedlemmer, der klart har tilkendegivet, at
forvaltningen af maskringsforbuddet alene skal tjene det formål at ramme et meget beskedent
antal bærere af Niqab
ab og Burka. Dermed opfordres
opford klart til en egentlig grundlovsstridig
lovsstridig
forvaltning, såfremt lovforslaget vedtages. Foreningen skal selvsagt stærkt vende sig herimod.
Foreningen skal endvidere
re bemærke, at der allerede findes et forbud imod samt straf for at
tvinge nogen til at bære Burka og Niqab,
N ab, hvorfor der reelt er tale om en straf for at vælge at
bære disse beklædningsgenstande. Det strider imod grundlæggende demokratiske værdier, at
staten blander sig i, hvordan befolkningen
efolkningen vælger at klæde sig. Da det netop er denne type
påvirkning fra private,
rivate, regeringen ønsker at fjerne,
fjerne er lovforslaget derfor dybt selvmodsigende
efter foreningens opfattelse.
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3. Lovforslaget indebærer en række vanskelige afgrænsninger, der kan resultere i afgørelser med
et vist præg af tilfældighed. Elefanthuer er ulovlige uden for de koldeste vintermåneder, men
hvad med masker, der gengiver de politiske modstanderes ansigter anvendt som et led i en
politisk ytring - er dette beskyttet af ytringsfriheden eller omfattet af forbuddet?
4. Det praktiske resultat af forbuddet kan let blive, at disse kvinder af egen vilje eller oftere som
følge af tvang afskæres fra at færdes i det offentlige rum, hvor de i forvejen næsten aldrig
optræder.
5. Der er generelle betænkeligheder forbundet med, at strafniveauet fastsættes af
lovgivningsmagten og ikke af domstolene. Dette gælder, selv om det i bemærkningerne er
forudsat, at domstolene i den konkrete sag kan fravige niveauet i op- eller nedadgående
retning, hvis der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder
Retspolitisk forening er opmærksom på, at såvel Niqab og Burka udtrykker værdier, et
menneskesyn og en kvindeundertrykkelse, der er afgørende i strid med grundlæggende
demokratiske værdier. Således signalerer disse beklædningsgenstande ikke kun en afstandtagen
fra disse værdier, men må tillige anses for en tilkendegivelse af en manglende vilje til at indgå i
vores samfund (parallelsamfundsproblematikken). Disse holdninger ændres dog ikke ved at
straffe.
Retspolitisk Forening skal af ovenstående grunde indstille, at lovforslaget ikke fremsættes,
subsidiært at det ikke vedtages af Folketinget.
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