
 

 

R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 

 

HØRINGSSVAR 

 

Til Udvalgssekretariatet, Christiansborg 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Udvidelse af anvendelsesområdet for 
tildækningsforbud) 

Modtaget ved høringsbrev den 23. februar 2023 med svarfrist 20. marts 2023.  

Svar fremsendt pr. mail til udvstudenter@ft.dk  

Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2022-23 (2. samling) 

 

Som svar på høringsanmodningen af den 23. februar 2023 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Udvidelse af anvendelsesområdet for tildækningsforbud) skal Retspolitisk Forening hermed 
oplyse, at vi ikke kan anbefale vedtagelse af lovforslaget. 
 
Lovforslaget søger en udvidelse af anvendelsesområdet for det gældende tildækningsforbud i straffelovens § 
134c til også at omfatte tildækning på diverse uddannelsesinstitutioner, herunder uddannelsesinstitutioner for 
voksne.  
 
Retspolitisk Forening bemærker i den forbindelse:  
 
Der er tale om rent symbolsk lovgivning, da der er ingen empiri, som understøtter, at der skulle være et 
problem med studerende eller elever i offentlige uddannelsesinstitutioner, som møder tildækkede til 
undervisning. Skulle der være problemer med elevers påklædning i de enkelte institutioner, løses disse i øvrigt 
bedst af skolerne selv og ikke fra centralt hold fra Christiansborg. 
 
Derudover bidrager forslaget på trods af dets symbolske karakter til en negativ diskurs omkring islam i 
samfundet, der risikerer yderligere at stigmatisere muslimske medborgere. Ligesom forslaget i lighed med 
det oprindelige tildækningsforbud er endnu et eksempel på lovgivning, der formuleres i et tilsyneladende 
neutralt sprog, for ikke at komme i konflikt med bestemmelser om ikke-diskrimination og religionsfrihed i 
grundlovens § 70 og § 67 og i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 og 14, der jo er 
inkorporeret i dansk ret ved lov. Men de-facto er de, hvad der klart fremgår af forslagets bemærkninger, alene 
rettet mod muslimsk trosudøvelse.  
 



Derudover risikerer forslaget at åbne for en fornyet debat om et egentligt tørklædeforbud i skolerne, sådan 
som det blandt andet har været foreslået af den såkaldte ”Kommission for den glemte kvindekamp”. Et sådant 
forslag vil efter foreningens opfattelse være meget skadeligt, for praktiserende muslimske piger og unge 
kvinders adgang til at deltage i undervisningen - og vil uden tvivl at have en direkte negativ effekt på 
integrationen. Det bemærkes i øvrigt, at det at bære tørklæde ikke på nogen tænkelig måde forhindrer en elev 
eller studerende i deltage aktivt i undervisningen, hvorfor et tørklædeforbud ville være ren chikane af 
muslimske studerende og i øvrigt have en betragtelig kønsmæssig slagside, idet det må antages alene at ville 
ramme praktiserende kvindelige muslimer.  
 
At imødegå undertrykkelse og negativ social kontrol er en både agtværdig og nødvendig opgave i et 
demokratisk samfund, men det her foreslåede middel risikerer at medføre mere skade end gavn.  Foreningen 
har hæftet sig ved følgende passage i forslagets bemærkninger: 
 
 ”Det skal gøres tydeligt for enhver, at enhver form for ekstremisme er uacceptabel i Danmark.” 
  
Efter vores vurdering, er forslaget imidlertid selv et klart udtryk for en form for anti-islamisk ekstremisme. 
 
I en anden passage hedder det: 
 

”… lovforslagets overordnede formål er at værne om respekten for fællesskabet, værdierne og 
sammenhængskraften i det danske samfund.” 

 
Realiteten er, at forslaget i sig selv modarbejder dette erklærede formål ved at vise total mangel på respekt 
for en række for fællesskabet helt basale rettigheder: friheden til at klæde sig, som man selv vil, trosfriheden 
og tankefriheden, der ellers er sikret alle mennesker i vores samfund. 
 
Forslaget giver i øvrigt en lejlighed til igen at pege på, at der mangler og derfor snarest bør vedtages en 
handleplan mod racisme i Danmark. En sådan vil formentlig også gavne integrationen langt mere end et 
endnu et symbolpolitisk straffebud som det foreslåede.  
 
 
 

København, den 19. marts 2023 

Bjørn Elmquist Søren Verdoner Marianne Olsen 

Formand  Bestyrelsesmedlem 

 

 
 


