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ENIGHEDSPAPIR  

Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger 

som led i religiøs oplæring 

 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er enige om – for at styrke indsatsen 

over for religiøse forkyndere mv., der søger at undergrave dansk lovgiv-

ning – at kriminalisere udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger 

som led i religiøs oplæring, uanset om ytringerne er fremsat i private eller 

offentlige sammenhænge.  

 

1. Det nærmere indhold af kriminaliseringen mv. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er enige om, at kriminaliseringen 

alene skal omfatte ytringer, der fremsættes som led i religiøs oplæring, 

hvor der er et forkyndende element. Det vil i den forbindelse blive præci-

seret i lovforslagets bemærkninger, at almindelig religionsundervisning, 

der ikke indeholder et forkyndende element, ikke vil være omfattet. Der-

imod omfattes både religiøse forkynderes virksomhed og aktiviteter udøvet 

af andre, der i situationen ytrer sig som led i religiøs oplæring i den nævnte 

forstand. Dette vil bl.a. – udover ”gudstjenester” og andre religiøse hand-

linger – kunne omfatte den undervisning eller oplæring, der finder sted på 

koranskoler, bibelskoler, i visse religiøse studiekredse mv., men også i 

forbindelse med almindelig konfirmationsforberedelse.  

 

Religiøs oplæring vil også kunne omfatte opslag i grupper med religiøst 

fokus på Facebook og indlæg i religiøse blade mv., hvis afsenderen har en 

autoritet, der gør, at opslaget eller indlægget kan siges at have karakter af 

oplæring. Omvendt vil hovedreglen skulle være, at kronikker og debatind-

læg mv. i almindelige massemedier ikke vil være omfattet, da disse nor-
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malt ikke vil være udtryk for religiøs oplæring, men almindelig offentlig 

debat. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er endvidere enige om, at kriminali-

seringen skal være rettet mod udtrykkelig billigelse af visse strafbare 

handlinger, således at der foretages en snæver afgrænsning til visse alvor-

lige forbrydelser, som må antages at have en særlig relevans i forhold til 

problemstillingen om religiøs oplæring, der undergraver dansk lovgivning. 

Det vil dreje sig om straffelovens bestemmelser om terror, drab, voldtægt, 

voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri. 

Det vil i lovforslagets bemærkninger blive fastslået, at det bl.a. omfatter 

specifikke strafbare handlinger som f.eks. stening, piskning, korporlig af-

straffelse af børn, håndsafhugning, tvangsomskæring af kvinder, indgåelse 

af tvangsægteskab og flerkoneri mv. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er i den forbindelse enige om, at yt-

ringen – for at være strafbar som billigelse – må have en sådan karakter, at 

den er med til at legitimere den form for strafbar handling, som ytringen 

angår. Dette indebærer, at ytringer om på demokratisk vis at ændre retstil-

standen ikke vil være omfattet. En ytring om f.eks. støtte til genindførelse 

af revselsesretten vil således ikke kunne straffes, medmindre den ud fra en 

samlet vurdering af ytringen, den kontekst, den er fremsat i, samt andre 

ledsagende omstændigheder kan siges at udgøre en udtrykkelig billigelse 

af at slå børn også før en eventuel ændring af retstilstanden. 

  

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er ligeledes enige om, at den blotte 

oplæsning eller gengivelse af et skriftsted eller af religiøse forskrifter, 

hvori der gives udtryk for en opfordring eller støtte til strafbare handlinger, 

ikke vil være omfattet af kriminaliseringen, medmindre den pågældende 

tilslutter sig (billiger) det oplæste eller gengivne i en eller anden form. En 

religiøs forkynders oplæsning af f.eks. bibelens eller koranens budskaber 

om korporlig afstraffelse vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet 

af kriminaliseringen. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti noterer sig, at begrebet ”udtrykkelig 

billigelse” allerede anvendes i straffelovens bestemmelse om offentlig ud-

trykkelig billigelse af en terrorhandling mv. (§ 136, stk. 2). 
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Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er i den forbindelse også enige om, at 

bl.a. konteksten for en (bestemt) ytring har betydning for, om den er om-

fattet af kriminaliseringen. Et arrangement under åben himmel kan således 

udvikle sig fra politisk debat, som ikke vil være omfattet af kriminaliserin-

gen, til religiøs oplæring med et forkyndende element, hvilket vil være 

omfattet af kriminaliseringen. Lovforslagets bemærkninger vil nærmere 

uddybe betydningen af konteksten. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er enige om, at ytringer fremsat i bå-

de offentlige og private (lukkede) sammenhænge skal være omfattet.  

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er i den forbindelse enige om, at of-

fentlige ytringer vil omfatte ytringer fremsat i forbindelse med en prædi-

ken eller anden mødeaktivitet, hvortil der er almindelig adgang for en me-

nighed eller en bredere offentlighed. Det samme gælder ytringer på inter-

nettet og i medierne mv. Private ytringer er ytringer, der fremsættes i luk-

kede sammenhænge og ikke er tiltænkt at skulle udbredes til en videre 

kreds. Det vil f.eks. kunne ramme ytringer, der fremsættes af en religiøs 

forkynder under en (fortrolig) samtale med en person, der har søgt religiøs 

vejledning.  

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti noterer sig, at kriminaliseringen som 

ovenfor anført er afgrænset til visse ytringer, der fremsættes som led i reli-

giøs oplæring. Ytringer fremsat i andre (private og offentlige) sammen-

hænge er således ikke omfattet af kriminaliseringen. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti er enige om, at strafferammen fast-

sættes til bøde eller fængsel indtil 3 år. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti noterer sig endelig, at der vil kunne 

ske udvisning i forbindelse med overtrædelse af den nye bestemmelse i 

samme omfang, som der efter gældende ret kan ske udvisning i forbindelse 

med overtrædelse af den gældende bestemmelse i straffelovens § 136. 
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2. Forslag til ny bestemmelse i straffeloven 

 

Et forslag til en ny bestemmelse i straffeloven vil kunne have følgende 

ordlyd: 

 

§ 136. --- 

  Stk. 2. --- 

  Stk. 3. Den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlin-

ger, som er omfattet af denne lovs §§ 114-114 h, 208, 210, 216, 222, 223, 

225, 237, 244-246, 260 og 261, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

 

De nævnte paragraffer i straffeloven er optrykt som bilag 1. 
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BILAG 1 

 

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med 

forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at 

tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en internati-

onal organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller 

at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations 

grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sam-

fundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når 

handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, 

kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade: 

1) Manddrab efter § 237. 

2) Grov vold efter § 245 eller § 246. 

3) Frihedsberøvelse efter § 261. 

4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyr-

relser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, 

eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en 

måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økono-

miske tab. 

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a. 

6) Overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under sær-

ligt skærpende omstændigheder efter § 192 a. 

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende 

luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke 

efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter 

§ 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig ud-

bredelse m.v. efter § 187, stk. 1. 

8) Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer efter § 192 b. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt 

transporterer våben eller eksplosivstoffer. 

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 

nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger. 

§ 114 a. Begås en af de i nr. 1-7 nævnte handlinger, uden at forholdet om-

fattes af § 114, kan straffen overstige den højeste for lovovertrædelsen fo-

reskrevne straf med indtil det halve. Hvis den højeste straf, der er fore-

skrevet for den pågældende handling, er mindre end 4 års fængsel, kan 

straffen dog stige til fængsel indtil 6 år. 

1) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, 

stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, 

§ 266, § 288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 
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1 i konventionen af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemæg-

tigelse af luftfartøjer, artikel 1 i konventionen af 23. september 1971 til 

bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed eller 

artikel II i protokollen af 24. februar 1988 til bekæmpelse af ulovlige 

voldshandlinger i lufthavne, der betjener den internationale civile luftfart. 

2) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 184, stk. 1, 

§§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 260, § 261, stk. 1 eller 2, § 266 

eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 2 i konven-

tionen af 14. december 1973 om forebyggelse af og straf for forbrydelser 

mod internationalt beskyttede personer, herunder diplomatiske repræsen-

tanter. 

3) Overtrædelse af § 261, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af arti-

kel 1 i den internationale konvention af 17. december 1979 imod gidsel-

tagning. 

4) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 186, stk. 1, 

§§ 192 a, 192 b, 237, 244, 245, 246, 260, 266, 276, 278, 279, 279 a, 281, 

288 eller § 291, stk. 2, når handlingen er omfattet af artikel 7 i IAEA-

konventionen (Det Internationale Atomenergiagenturs konvention) af 3. 

marts 1980 om fysisk beskyttelse af nukleare materialer. 

5) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, 

stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, § 252, stk. 1, §§ 260, 

266, 288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 3 i 

konventionen af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod 

søfartssikkerheden eller artikel 2 i protokollen af 10. marts 1988 til be-

kæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, 

der befinder sig på kontinentalsokkelen. 

6) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, 

stk. 1, § 186, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, 

§ 252, stk. 1, § 266 eller § 291, stk. 2, når handlingen er omfattet af artikel 

2 i den internationale konvention af 15. december 1997 til bekæmpelse af 

terrorbombninger. 

7) Overtrædelse af § 192 b, § 260 eller § 266, når handlingen er omfattet af 

artikel 2 i den internationale konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse 

af nuklear terrorisme. 

§ 114 b. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som 

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, 

2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller 

3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle 

eller andre lignende ydelser til rådighed for 
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en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hen-

sigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a. 

§ 114 c. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som hverver en person til at 

begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a eller til at 

slutte sig til en gruppe eller sammenslutning for at fremme, at gruppen el-

ler sammenslutningen begår handlinger af denne karakter. Under særligt 

skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som 

særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor der er tale 

om overtrædelser af systematisk eller organiseret karakter. 

Stk. 2. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som hverver en person til at 

begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 b eller til at slutte sig til en 

gruppe eller sammenslutning for at fremme, at gruppen eller sammenslut-

ningen begår handlinger af denne karakter. 

Stk. 3. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som lader sig hverve til at 

begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a. 

§ 114 d. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som træner, instruerer eller 

på anden måde oplærer en person til at begå eller fremme handlinger om-

fattet af § 114 eller § 114 a med viden om, at personen har til hensigt at 

anvende færdighederne til dette formål. Under særligt skærpende omstæn-

digheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som særligt skærpende 

omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser 

af systematisk eller organiseret karakter. 

Stk. 2. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som træner, instruerer eller 

på anden måde oplærer en person til at begå eller fremme handlinger om-

fattet af § 114 b med viden om, at personen har til hensigt at anvende de 

tillærte færdigheder til dette formål. 

Stk. 3. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som lader sig træne, instrue-

re eller på anden måde oplære til at begå handlinger omfattet af § 114 eller 

§ 114 a. 

§ 114 e. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som i øvrigt fremmer virk-

somheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår el-

ler har til hensigt at begå handlinger omfattet af §§ 114, 114 a, 114 b, 114 

c eller 114 d. 

§ 114 f. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 e, deltager i 

eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, 

gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at 

øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af 

samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år. 
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§ 114 g. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 f, deltager i 

ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 2 år. 

§ 114 h. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under skærpende om-

stændigheder i strid med lovgivningen om ikke spredning af masseøde-

læggelsesvåben m.v. 

1) udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse, 

2) til brug for myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt an-

vendelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysnin-

ger af betydning for sagens afgørelse eller 

3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i myndighedernes afgørelser om 

produkter med dobbelt anvendelse. 

§ 208. Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og 

som i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, straffes med 

fængsel indtil 3 år eller, hvis den anden person har været uvidende om det 

bestående ægteskab eller registrerede partnerskab, med fængsel indtil 6 år. 

Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen fængsel indtil 1 

år. 

Stk. 3. Den, som uden selv at være gift eller være part i et registreret 

partnerskab indgår ægteskab eller registreret partnerskab med en person, 

der allerede er gift eller er part i et registreret partnerskab, straffes med 

fængsel indtil 1 år. 

Stk. 4. Det skal betragtes som en formildende omstændighed for den, der 

i forvejen er gift eller part i et registreret partnerskab, hvis det seneste æg-

teskab eller registrerede partnerskab ikke kan omstødes. Under samme be-

tingelse kan straffen for den person, der hverken er gift eller part i et regi-

streret partnerskab, helt bortfalde. 

§ 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes 

med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægt-

skab. 

Stk. 2. Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med 

fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år. 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med 

hensyn til andet seksuelt forhold end samleje. 

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der 

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller 
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2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en per-

son, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende 

er ude af stand til at modsætte sig handlingen. 

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samle-

je med et barn under 12 år. 

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten 

har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skær-

pende omstændigheder. 

Stk. 4. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en 

skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel. 

§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel 

indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2. Ved fastsæt-

telse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at ger-

ningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller 

psykiske overlegenhed. 

Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsæt-

telse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år. 

§ 223. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldi-

ges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervis-

ning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. 

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på al-

der og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til 

samleje. 

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med 

hensyn til andet seksuelt forhold end samleje. 

§ 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 

år indtil på livstid. 

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens 

legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig 

karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 

år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller hel-

bred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændig-

hed. 

Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden 

person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år. 
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§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskæ-

rer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller del-

vis, straffes med fængsel indtil 6 år. 

§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af 

en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, 

at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til 

fængsel i 10 år. 

§ 260. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, 

som 

1) ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om fri-

hedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerø-

rigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen 

til at gøre, tåle eller undlade noget, 

2) ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at 

fremsætte sande ærerørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle el-

ler undlade noget, for så vidt fremtvingelsen ikke kan anses tilbørlig be-

grundet ved det forhold, som truslen angår. 

Stk. 2. Tvinges nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse 

uden borgelig gyldighed, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år. 

Stk. 3. Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler 

vedkommendes ansigt, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år. 

§ 261. Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fæng-

sel indtil 4 år. 

Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været 

langvarig eller bestået i, at nogen uberettiget holdes i forvaring som sinds-

syg eller mentalt retarderet eller bringes i fremmed krigstjeneste eller i 

fangenskab eller anden afhængighed i fremmed land, er straffen fængsel 

indtil 12 år. 

Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af 

den i stk. 2 nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 

 

 

 


