
 

Lusket lov truer den danskhed den vil beskytte  
Af  Geske Hvid, stud.mag og medlem af Retspolitisk Forening 

Vores retssystem er objektivt og frit for værdipolitik. Vores retspraksis bakkes op af 

Folketingets flertal– det forestillede jeg mig i hvert fald, indtil jeg læste Udlændinge- 

og Integrationsministeriet udkast til bekendtgørelse om håndtryk.  

 
Retspolitisk Forening og Institut for Menneskerettigheder er bekymret over forslaget. 

Og der er god grund til at råbe vagt i gevær, fordi lovforslaget strider mod dansk 

lovgivningsstik og ikke mindst Grundloven. Og det udfordrer retssikkerheden.  

Det handler om håndtryk ved grundlovsceremonien. Der er ikke flertal for at skrive et 

krav om en hud-mod-hud-hilsen ind i loven. Så ministeriet har i stedet lusket kravet 

ind i lovens bemærkningerne. En lovs bemærkninger behøver nemlig ikke flertal. 

Men bemærkningerne bestemmer, hvordan loven bliver håndhævet af domstolene. 

Når vores politikere lister krav ind ad lovens bagdør – bemærkningerne – er de ude på 

farligt juridisk farvand.  

Ifølge Retspolitisk Forening er netop denne lovændring grundlovstridig. Der står 

nemlig i grundloven, at kravene for at få dansk statsborgerskab skal stå i loven. Og 

der står ikke noget om håndtryk i loven. Det står kun i bemærkningerne og bliver 

dermed praksis uden et folketingsflertal.  

Det er problematisk at håndtere lovgivningsprocessen som et værdipolitisk værktøj til 

at tvinge kommende statsborgere til fysisk kontakt med borgmestre. Uanset hvad vi 

kalder dansk, så er det ikke dansk at kræve andre ind i vores facon eller på snedig vis 

bruge loven til at forlange at private personer har fysisk kontakt med vores politikere. 

Skal vi også stille krav om, at de skal bælle en pilsner og sluge en pakke bacon for at 

få statsborgerskab i et multikulturelt samfund som Danmark?  

Danskhed kan være uldundertøj for én og musselmalede underkopper for en anden. 

Men – hånden på hjertet – den fælles danskhed, som vi kan kæmpe for under én fane, 

er den, som viser sig i et retfærdige og upolitiske retsvæsen, i vores retssikkerhed, 

vores Grundlov og vores evne til at rumme hinandens forskelligheder.  

Lad os give hinanden hånd på det.  

 


