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1. Religion er en privatsag –
Religion agerer i det 
offentlige rum
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2. Folkelig opinion – politisk udvikling –
udfordring af grundlæggende 
rettigheder
Hvordan bliver nye retsregler egentlig til?
Hvad er grundlovens rolle?
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2.1. Hver fjerde dansker -
Ugebrevet Mandag Morgen & Aalborg Universitets 
vælgerundersøgelser
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Ultimo oktober 2019 – baseret 
på ca 6000 vælgere på 
grundlovsdag 2019 

https://www.mm.dk/artikel/hver-fjerde-dansker-
muslimer-skal-ud-af-danmark

https://www.mm.dk/artikel/bagom-undersoegelsen-
af-vaelgernes-holdning-til-muslimske-indvandrere

”Det er brutalt, at man kan få så mange til at være 
enige i, at muslimer bør sendes ud af landet.” 
Professor Chr. Albrekt Larsen, Aalborg.

”Vi ved () ikke helt, hvor dybt det stikker. Det var trods 
alt kun 1,8 procent af vælgerne, der stemte på Stram 
Kurs ved valget i juni. Den samlede højrefløj gik 
tilbage, og sympatien for Stram Kurs kunne ligge på 
et meget lille sted,” siger Jørgen Goul Andersen.

”.. under alle omstændigheder er det en klar advarsel 
til politikerne om, at nu må de styre sig, da de risikerer 
at underminere demokratiske værdier,” siger Jørgen 
Goul Andersen. 

” De unge lægger vægt på, at man er borger i det 
samme land, at man betaler sin skat og bidrager. For 
de ældre handler det mere om, at man deler en 
kristen baggrund, at man er født i Danmark, og at ens 
familie stammer fra Danmark,” siger Christian Albrekt 
Larsen, og henviser til resultater fra 
værdiundersøgelsen.

Det, der kan bekymre, er, at så mange erklærer sig 
enige i noget, som er på kant med det 
grundlæggende princip om religionsfrihed i det 
danske samfund."
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På kant med det grundlæggende 
princip om religionsfrihed?

Grundloven 1849, nu § 67
 Borgerne har ret til at forsamle sig i 

samfund for at dyrke Gud på den 
måde, der stemmer med deres 
overbevisning

 Dog at intet læres eller foretages, 
som strider mod sædeligheden 
eller den offentlige orden

EMRK art 9 (lov 1996)
 Stk. 1. Enhver har ret til at tænke frit og til 

samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret 
omfatter frihed til at skifte religion eller tro 
samt frihed til enten alene eller sammen 
med andre, offentligt eller privat at udøve 
sin religion eller tro gennem gudstjeneste, 
undervisning, andagt og overholdelse af 
religiøse skikke.

 Stk. 2. Frihed til at udøve sin religion eller tro 
skal kun kunne underkastes sådanne 
begrænsninger, som er foreskrevet ved lov 
og er nødvendige i et demokratisk samfund 
af hensyn til den offentlige tryghed, for at 
beskytte den offentlige orden, sundheden 
eller sædeligheden eller for at beskytte 
andres rettigheder og friheder.
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Grundlov vs danske værdier –
hvad er mest demokratisk?
 Grundloven sætter grænse for 

politik – afklares ved forudgående 
eller efterfølgende 
domstolsprøvelse

 Grundloven tildeler borgerne 
absolutte, materielle rettigheder

 Der evt kan indskrænkes

 Grundloven sætter grænse for 
politik – fortolkes så 
indskrænkende som muligt og 
fortolkes af folketinget (s 
lovsekretariat og Justitsministeriet)

 Frihedsrettighederne er politiske 
ideer, der til enhver tid må 
omtolkes i på grundlag af 
flertalsvalg
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Venstre, landsmøde, nov 2019

 "Når målingen viser det, så er det sikkert, fordi 
der er rigtig mange, der har det ligesom jeg: 
Jeg er så træt af at høre om islam mig her og 
islam mig der som begrundelse eller dårlig 
undskyldning for alt fra de fejeste 
terrorhandlinger til såkaldt æresrelateret vold, 
krav om indskrænkning af ytringsfriheden og 
retten til at kritisere religion, manglende 
ligestilling, krav om særbehandling på 
arbejdspladsen, i skolen eller i svømmehallen."

 "Det giver anledning til dyb bekymring, at der 
er nogen i Danmark, der tilsyneladende mener, 
at man skal udvise mennesker alene på grund 
af deres tro. Som udsendt soldat har jeg set, 
hvad etnisk og religiøs opdeling kan betyde. 
Sådan skal Danmark ikke være.""Der er alt for 
mange, der er kommet hertil, som ikke har 
taget Danmark til sig. Som stiller religiøse 
særkrav, som fylder i de dårlige statistikker og i 
det hele taget lever et liv, som om de boede i 
en helt anden del af verden med andre 
værdier end de værdier, der gælder her."

11/20/2019lic@ruc.dk

8



Socialdemokraterne

Oktober 2017
 - Der var én ting i statsministerens tale i dag, 

hvor jeg spidsede ører og – må jeg også sige -
hvor jeg er meget, meget uenig, sagde hun, 
da hun efterfølgende deltog i Debatten på 
DR2. - Han siger, at integration ikke har noget 
at gøre med religion, og det er jeg simpelthen 
så uenig i.

 Ifølge Mette Frederiksen er religion i dag med til 
at spænde ben for integrationen. - Der er jo i 
dag muslimer i Danmark, der ikke respekterer 
det danske retssystem. Som kører efter deres 
egne spilleregler, og det er jeg dybt imod. Der 
er kvinder, der i dag ikke er en del af 
arbejdsmarkedet, fordi deres religion tilsiger, at 
det skal de ikke være. Det er jeg imod. Der er 
unge piger i dag, der er underlagt en så massiv 
social kontrol, at det var det, vi burde 
demonstrere imod. På grund af deres religion –
jeg vil ikke være med til det, sagde hun.

Maj 2019
 »Vi ønsker at lukke alle muslimske friskoler. 

Det er ikke nogen god idé med lærere, 
der ikke spiller efter de demokratiske 
spilleregler,« sagde Mette Frederiksen.

 Fredag blev opgøret med muslimske 
friskoler igen varslet på 
Socialdemokratiets pressemøde.

 Helt konkret vil Mette Frederiksen lukke 
de muslimske friskoler ved at stoppe 
statstilskuddet til friskoler, der har en 
andel af elever med udenlandsk 
baggrund på over 50 procent. Det vil 
sandsynligvis automatisk lukke skolerne, 
hvoraf en række har mere end 90 
procent elever med baggrund fra ikke-
vestlige lande.
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2.2. Imam-lovgivning
”jamen, vi var jo nødt til at gøre noget”
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”Vi vil ikke være til grin for 
vores egne penge” – så vi 
køber os ud af grundlovens 
krav

Demokrati-krav i 

- Folkeoplysningslov

- Friskolelov

- Fradragsret for gaver til religiøse 
organisationer

Kriminalisering af religiøse ytringer 
(mens tilsvarende ytringer fra ikke 
religiøse er tilladt)

11/20/2019lic@ruc.dk

11



2.3. Omskæring
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Proces

 Ca 25 år – fra en enkelt læge på statens seruminstitut til et borgerforslag, 
der blev mødt med afværgeforslag i lukket møde i Folketinget

 https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00124 –

 Anmærkning om forholdet til grl. § 67. 27. sep 2018: det må folketinget 
vurdere

 B9 2018-19, lukket samråd. Bortfaldet uden 2. behandling ved udskrivelse af 
folketingsvalg

 Sundhedsministeriets vejledning –
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Det historiske forløb: 

 Fremmedartiklerne 1569 https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/fremmedartiklerne-af-20-september-1569/

 Anerkendelse af jødisk etablering som fremmede trosbekendere i 
‘fredsstæder’ 1683 

 Statsborgerskab / indfødsret for embedsmænd 1776  
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forordning-
om-indfoedsret-for-embedsmaend-15-januar-1776/

 1814 statsborgerskab jøder ”mine jødiske borgere’. Opretholde ritualer, 
men overholde landets love

 1849: jøder som højesteretsdommere? ”ingen kan på grund af sin 
trosbekendelsexx” grl § 70

 Udskillelse som særligt folk? 1939-45
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Ritual vs lov

 Grl § 69: De fra folkekirken 
afvigende trossamfunds forhold 
ordnes ved lov

 Anerkendelse, finansiering

 Indre anliggender

 EMRK art 9 – forum internum
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2.4. Grundloven – værdierne – den 
folkelige opinion
Hvordan sikrer vi, at grundloven faktisk kan fungere som fundament?
Eller skal grundloven fornys?
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3. I hele Europa er der nogen, 
der betaler den højeste pris
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Lærer-materiale

Trossamfundslov

Organisatorisk køns-ligestilling som 
kriterium for anerkendelse?

Børns religionsfrihed?

Forældres religionsfrihed også for 
deres børn – omskæring

Afskaffelse af blasfemibestemmelse

Imamlovgivning
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Yderligere inspiration:
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