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(…) 

 

To blasfemiske beretninger 

Blasfemidebatten har raset over hele Europa i vinteren 2004-2005. Alle religioner reagerer mod en 

sekulær kultur, der sætter guddomme under debat. F.eks. stoppede vrede hinduer et teaterstykke i 

England, selvom lovgivningen af historiske, men ikke særligt gode, grunde alene giver den kristne 

Gud en beskyttelse mod blasfemiske udsagn. Men den begivenhed, der startede debatten herhjemme, 

var det religiøst begrundede mord på åben gade på den hollandske filminstruktør, Theo van Gogh, 

der bl.a. i offentligheden havde brugt stærkt nedværdigende udsagn over for alle muslimer.  

 

Submission  

Efter mordet viste den danske TV-kanal DR2 Theo van Gogh’s film Submission i sin helhed, 12 

minutter lang.  

Filmen viser en tilsløret kvinde, der i sin angst og sorg og vrede igen og igen beder til 

Allah. Hun foreholder ham, at hun er og ønsker at være en god muslim. Men hvordan kan det være, 

at hendes mand – der også siger, han er en god muslim – kan anvende koranens ord som 

legitimering af den måde, han behandler hende på? Det er dét spørgsmål, hun igen og igen stiller 

Allah. Undervejs viser filmen i sit billedsprog virkeligheden i den underkastelse, manden forlanger i 

Allah’s og Koranen’s navn. Den viser, hvordan manden tæver hende, river hendes tøj i stykker og 

voldtager hende, legitimeret af korancitater. Det kunstneriske greb er, at korancitaterne er afbildet 

dér, hvor manden har anvendt dem – på tøjet, han rev i stykker i koranens navn, i hendes ansigt, han 

i koranens navn tævede med knytnæveslag, på ryggen, han piskede, og på brystet, han voldtog. Med 

dette kunstneriske greb viser filmen realiteten i den underkastelse, der forlanges af kvinden: i 

koranens navn skal hun underkaste sig ikke alene Allah, men også sin mand – fysisk såvel som 

psykisk.  

 1



Jeg brugte 12 minutter af et besøg fra en gammel veninde på at se filmen – fordi jeg 

ville se den og prioriterede at se den. De følgende dage og uger var dansk presse tyk af udsagn fra 

muslimske og ikke-muslimske intellektuelle. De diskuterede ikke det forkastelige i at anvende 

religion til grov kvindeundertrykkelse. Nej, muslimske intellektuelle talte udelukkende om, at dette 

var blasfemi. Ingen stoppede op ved, om deres religion faktisk kunne anvendes på denne måde. Og 

pressen var samtidig tyk af eksperter, religionsfaglige, strafferetlige mv, der ikke havde prioriteret 

at se filmen i sin helhed, og derfor indledte kommentarerne med, at nu havde de jo ikke set filmen, 

men på baggrund af pressens omtale af, at der havde været vist korancitater på nøgen hud måtte 

man nok sige, at visning af denne film lignede overtrædelse af straffelovens bestemmelser om 

blasfemi. 

For mig at se endte blasfemi-debatten om Submission med at blive et cover up. 

Formålet med filmen var jo i en kunstnerisk form at vise en realitet blandt hollandske muslimske 

kvinder – ikke alle, men tilstrækkeligt markant til, at emnet må behandles. Manuskriptforfatteren, et 

hollandsk parlamentsmedlem, lever under politibeskyttelse pgra denne og lignende fortællinger fra 

virkeligheden! Det lykkedes imidlertid danske muslimske intellektuelle at afværge den egentlige 

debat med god hjælp fra rækken af ikke-seende eksperter. 

 

Bianca 

Anne Marie Løn udgav i 2002 romanen Hvis barn … . Romanen starter med et tilfældigt møde i 

Kastrup Lufthavn, en midaldrende mand slæber et nyfødt barn ud af flyet, mens han skriger ”satans 

forbandede unge”. En jævnaldrende apatisk kvinde, der synligt hører sammen med de to, afholder 

de medrejsende fra at gribe ind. Parret er beskrevet sådan, at jeg – også før udviklingen i historien – 

tænkte: jysk indremissionærpar. Det fremgår af bogens kolofon, at mødet i lufthavnen er det eneste 

autentiske i historien – der faktisk udvikler sig til at handle om et jysk par med rødderne solidt 

plantet i Indre Mission, deres voksne datter, Bianca, og det barn, hun har fået som følge af et 

forhold til sin morbror. Et forhold, der blev etableret, da Bianca var i 6-7 års alderen, presset 

igennem af moderen, samtidig med at forældrene fik økonomisk støtte fra samme, i øvrigt meget 

sympatiske, morbror. Da hun som voksen bliver gravid, ønsker hun abort, men faderen tvinger 

hende med bibelcitater og trussel om forstødelse til at gennemføre en graviditet, hun derefter må se 

som Guds vilje. Hun går derfor også som en selvfølge ud fra, at forældrene vil hjælpe hende med at 

tage vare på barnet. Hvordan ser vi i lufthavnen – da hun kommer hjem fra missionshospitalet i 

Tanzania, hvor hun er praktikant, for at tage sit barn til sig, er det dødt, historien åbner for en ikke 
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tilfældig død. Ofret er barnet blevet, ofret blev hun, som førhen Isak – forsiden prydes af et billede 

af Jesus som (det hvide) offerlam.  

 I en anmeldelse på www.litteratursiden.dk, hentet på nettet den 25. november 2004, 

skriver bibliotekar Karen Hviid, Horsens Bibliotek, bl.a. at ”Anne Marie Løn har haft religion på 

hjernen de sidste år, siger hun selv… Hendes budskab er, at vi skal tage ansvaret selv og ikke lægge 

det ud til guderne. .. Forældrene er dybt indremissionske, og hele deres liv og holdning til 

tilværelsen er stærkt gennemsyret af deres tro.” 

 Hvor er vreden, kære læser, kære Kjeld? Hvor er reaktionen, der skal føre til, at vi må 

overveje at få bibliotekaren fra Horsens tiltalt for overtrædelse af blasfemibestemmelsen i 

straffeloven? Hvor er den offentlige debat? Hvor er truslerne mod Anne Marie Løn? Hvor er 

sagsanlægget fra Indre Missions hovedbestyrelse på vegne af jyske midaldrende ægtepar med rod i 

tøjet, rod i Indre Mission og rod i familielivet – dem er der jo faktisk nogle stykker af, hvorfor skal 

de hånes offentligt for, at de end ikke ved troens hjælp kan få tilværelsen til at hænge sammen, 

selvom de gør deres bedste? 

 Vreden er der ikke. For vi ved, det er rigtigt. Vi ved, det foregår. At mennesker 

anvender kristen tro som slør for øjnene, så de ikke ser, at den pludselige gavmildhed i familien 

baserer sig på ofring i guds navn. Men forargelsen og vreden burde være der. For vi ved også, at det 

er rigtigt, at det ikke er noget, Indre Missions hovedbestyrelse ønsker blæst op i en film eller i en 

bog eller som her i en artikel til biskoppen i Århus – hvem vil bryde sig om at få bagsiden af sin 

religion blæst ud i offentligheden? Det ændrer imidlertid ikke på, at folkene i Indre Missions 

hovedbestyrelse nok har taget ved lære af debatten i forlængelse af Peter Sabroes afsløringer i 

starten af 1900-tallet af forholdene på de kristelige børnehjem. Af kristendommens funktion til 

legitimering af gårdmandsenkens forkastelse og fornedrelse af den gravide tøs i Martin Andersen 

Nexøes Ditte Menneskebarn – og den realitet, der lå bag. Samt mange andre tilsvarende 

kunstneriske udstillinger af bagsiden af den fromme tro. Og lært, at det ikke kan betale sig at 

forsvare brug af religion, der fører til fornedrelse af mennesker, ved at råbe ”blasfemi”. 

 

Straffeloven om blasfemi og om hate speach 

Men det ændrer ikke på, at både blasfemi og hate speach er overtrædelse af den danske straffelov. § 

140 fastsætter, at den, ”der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt 

bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 4 måneder.” Og § 266 b lyder: ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre 
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kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, 

forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro 

eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”  

§ 140 har baggrund i Danske Lovs tradition, hvor kongen forpligtes til at holde sine 

undersåtter til den ene og rene lære. Den blev anvendt som (utilstrækkelig) beskyttelse mod 

1930ernes forhånende og spottende udtalelser mod jøder og deres troslærdomme. § 266 b blev 

derfor indsat i straffeloven i 1939, hvor Danmark var i front i kampen mod hate speach over for 

anderledes troende. Bestemmelsen blev omformet med anvendelse af racebegrebet i 1971 for at 

sikre, at Danmark kunne tiltræde FNs konvention mod racediskrimination. Baggrund var nu de 

voldsomme raceoptøjer i USA i 60erne, bl.a. fremkaldt ved Ku Klux Klans hate speach over for 

sorte amerikanere i kristendommens navn. I 1987 udvidedes § 266 b til også at omfatte forhånelse 

af andres seksuelle orientering. Det særegne er imidlertid, at dansk ret igennem disse ændringer har 

fastholdt beskyttelsen af andres religion eller tro imod hate speach – uanset at denne hate speach 

også kunne ses som en del af racistiske udtalelser.  

Både 140 og 266 b skal fortolkes indskrænkende af hensyn til den almene beskyttelse 

af ytringsfriheden i såvel grundloven som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Således 

blev Jens Olav Jersild og Danmarks Radio i grønjakkesagen fra slutningen af 1980erne frifundet 

ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for udbredelse af en gruppe grønjakkers klart 

racistiske ytringer med henvisning til, at der gælder en skærpet ytringsfrihed for offentlige medier 

af hensyn til offentlighedens kendskab til episoder og emner af almen interesse.  

§ 266 b har på den anden side et stk. 2, der fastsætter, at det ved en strafudmåling skal 

betragtes som en særligt skærpende omstændighed, hvis forholdet havde karakter af 

propagandavirksomhed. I den forbindelse nævner Karnov’s noter, at en mere omfattende udbredelse 

af ytringerne kan tale for at anvende stk. 2. ”Der må i denne forbindelse navnlig lægges vægt på, 

om ytringerne er fremsat i et medium, der indebærer en større udbredelse, eksempelvis et trykt 

skrift, radio, tv eller andet elektronisk medium.”  

Strl. § 266 b har dannet grundlag for en række fældende domme om forhånelse eller 

nedværdigelse af muslimer i de seneste år. Det er udtalelser som ”muhamedanernes … lyst til at 

gøre os til en islamisk stat ved at formere sig som rotter og blive flest og tage magten” –

”muhamedanismen er ikke en religion, men en verdensødelæggelsesbevægelse, som strider mod 

sædeligheden og den offentlige orden, og en kvindelig muslim bliver i løbet af 40-50 år til 80 

muslimer i Danmark.” – ”massevoldtægter, grov vold, utryghed, tvangsægteskaber, 
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kvindeundertrykkelse, bandekriminalitet: det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os”. Ledsaget 

af et billede af tre hætteklædte mænd, som fremviser koranen, med underteksten ”Danmark om 10 

år” – sang med indhold, der er forhånende eller nedværdigende og rettet mod jøder og tyrker på 

grund af deres race, nationalitet eller etniske oprindelse eller tro, gjort tilgængelig på hjemmeside –

 ”det var den Ariske race, som var den mest udviklede, ønsker du at besudle vores flotte race ved at 

blande den med andre mindre intelligente racer? … En del … fornægter jødeudryddelsen… Tænker 

folk over disse ting, når de fordømmer aflivningen af disse undermennesker? … ønske, at Hitler 

havde taget muslimerne med dengang… Trusselsbilledet har bare forandret sig, da jøden har gemt 

sig, men vi skal nok finde frem til dem” – ”vedr. jødernes ondskab. .. I er totalt blottet for 

anstændighed og menneskelighed … At likvidere Jer vil blot være en form for retfærdighed…jøder 

nærmest bekæmpes som ordinær skadedyrsbekæmpelse.. Hvordan føles det mon som palæstinenser, 

at de i mange år, generation efter generation, må leve hele livet med nød, ødelægelser og rædsel for 

jødernes ran, mord og tortur – og derefter opleve at danske jøder fejrer de bestialske grusomheder… 

hvis der var retfærdighed, så blev alle fra demonstrationen hængt på rådhuspladsen” –

 ”muhamedansk voldtægt mod Danmark, indfangning af muhamedanerne i Danmark… opsamling i 

koncentrationslejre” – malet tre hagekors på murværket ved en grillbar – ”Angående 

muhamedanske gravpladser i Danmark. Selvfølgelig skal vi have sådan nogle. Og de må gerne være 

så store, så der er plads til dem alle sammen – og helst på én gang” – ”det kan ske hvad dag, det 

skal være, at alle muslimer beslutter sig til at smide Molotows ind i alle de nærmeste hjem… den 

eneste forskel på muhamedanere og rotter er, at rotter ikke får socialhjælp”.  

Bestemmelsens kerne er således udtalelser, som går ud på, at den pågældende gruppe 

generelt har mindre værdi som mennesker (f.eks. ved at ligestille de pågældende med dyr), og 

udtalelser, som indeholder usaglige generaliserende påstande om grov kriminalitet. I en lang række 

af sagerne er straffen skærpet på grund af forholdets karakter af propagandavirksomhed.  

Som det fremgår, er der anledning nok til at finde, at det danske debatklima er 

væsentligt forværret, og at den aktuelle hate speach er rettet mod muslimer og i nogen grad mod 

jøder. Denne kontekst var central for danske intellektuelles reaktion, uafhængigt af egen religiøs 

baggrund, mod fremvisningen af Submission og dermed for, at debatten om filmen blev til en debat 

om blasfemi, ikke om religiøst begrundet undertrykkelse. 

 Spørgsmålet er imidlertid, om denne kontekst er tilstrækkelig til at mene, at 

straffelovens § 140 skal ramme kritiske ytringer, hvis formål var at problematisere en underkastelse, 

kvinden tvinges til i den konkrete guddoms navn, når disse ytringer fremsættes på en måde, der af 
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andre af religionens tilhængere opleves som spottende eller forhånende over for troslærdomme eller 

gudsdyrkelse, f.eks. ved at lade undertrykkelsen legitimere ved hjælp af citater fra Koranen eller 

Bibelen? Og skal det anses for at være en skærpende omstændighed, når ytringerne vises i en film 

på DR2 – hvad enten filmen er Submission eller vinterens genudsendelse af Ditte Menneskebarn? 

 Ja, mente en højprofileret københavnsk advokat, og anmeldte derfor den 4. december 

2004 Danmarks Radio for ved den gentagne visning af klip fra Submission at ”bidrage til en 

konfrontation og at oppiske en stemning mod danskere af muslimsk observans – formentlig også 

med det formål at tiltrække seere til Danmarks Radios forskellige udsendelser”.. ”Institutionen 

ignorerer, at filmen af danske muslimer opfattes som en overordentlig grov og manipulerende 

krænkelse af deres religion. Mange danske muslimer føler at de udokumenteret og generaliserende 

bliver associeret med de negative forhold der nævnes”.  

 Nej, mente både SF og Dansk Folkeparti i december 2004, og fremsatte derfor forslag 

om ophævelse af blasfemibestemmelsen i Strl. § 140, men unægtelig med hver sin begrundelse.  

SF finder, at grupper af personer, der kan føle sig truede, forhånede eller 

nedværdigede, i § 266 b får en tilstrækkelig og bedre beskyttelse end § 140 giver mulighed for, og 

understreger samtidig, at § 266 b ikke alene beskytter i forbindelse med religion, men også i 

forbindelse med race mv samt seksuel orientering.  

Dansk Folkeparti fremsatte det samme forslag, men med en noget anderledes 

begrundelse. For det første anføres, at ”(P)rincipielt og religiøst er en lovparagraf med straf for 

blasfemi en komplet misforståelse i et kristent land. Tanken om, at vi med loven i hånd skal værne 

Guds ære, er nærmest blasfemisk. Muhamed hævnede i 622 militært de forhånelser, han havde 

mødt i Mekka, og siden har der været dødsstraf for at forhåne profeten – til forskel fra den 

nytestamentlige beretning om Jesus, den sagtmodige konge, som selv opsøgte krænkelser og 

forhånelser på korset.”. Senere anføres som supplerende begrundelse, at blasfemianklagen anvendes 

til at hindre ”religionskritik fra dybet af en lemlæstet sjæl”. Om manuskriptforfatteren til 

Submission, Ayann Hirsi Ali, anføres således, at hun er ”slæbt gennem omskæring, fornedrelser, 

tvangsægteskab, indespærring og voldtægt i en forholdsvis normal muslimsk familie. Hvis ikke hun 

skulle have ret til at bruge den vestlige verdens ytringsfrihed, hvem skulle egentlig så?”. Denne 

vurdering af indholdet i og baggrunden for Submission - som jeg som det er fremgået deler fuldt ud 

- førte i øvrigt til, at den hollandske kvinde på partiet Venstres landsmøde i november 2004 blev 

tildelt en frihedspris, en handling, der fremkaldte omfattende kritik i dansk presse på grund af 

filmens oplevede blasfemiske træk.  
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Justitsministeriet finder, at der ikke er sammenfald mellem strl. § 140 og strl. § 266 b. 

140 beskytter dén religiøse følelse, der er knyttet til et trossamfunds troslærdomme og gudsdyrkelse. 

266 b beskytter en befolkningsgruppe mod offentlig forhånelse eller forfølgelse på grund af de 

pågældende personers fælles tro. Og konkluderer, at en ophævelse af § 140 vil indebære, at 

offentligt fremsatte bespottelser og forhånelser af et trossamfunds troslærdomme og gudsdyrkelse 

ikke kan strafforfølges. 

 

Blasfemisk hate speach 

Paulusteksten taler om blasfemi, sagde prædikanten i Københavns Domkirke en søndag i februar– 

og jeg slog op i en tekst, der talte om utugt og afgudsdyrkelse. Blasfemi? Ja, forklarede hun 

efterfølgende. Den monoteistiske Gud vil dyrkes helt og fuldt. Enhver afvisning, dyrkelse af 

mennesket, endsige dyrkelse af andre guder, er blasfemi. Enhver, der ikke underkaster sig den 

monoteistiske Gud helt og fuldt, begår blasfemi. 

 Blasfemi anvendes derfor som udtryk for en sammenfatning af Bibelens lastekataloger, 

der næsten altid indledes med ’utugt’ og ’afgudsdyrkelse’. Disse to kan bruges synonymt for al 

adfærd, der krænker eller afviser Gud. Jøden Paulus ser f.eks. i et helt traditionelt fjendebillede af 

hedningerne i Romerbrevet kap. 1 ikke-ægteskabelig seksuel udfoldelse på en gang som ’utugt’ 

og ’afgudsdyrkelse’ og dermed netop som den ultimative gudskrænkelse, der sætter mennesket i 

Guds sted. Blasfemi begås således direkte og aktivt ved forhånelse, indirekte ved problematisering, 

forkastelse eller dyrkelse af andre guder, passivt ved bare at undlade at dyrke den monoteistiske gud.  

 Submission forlanger den monoteistiske Gud – og hvis han i stedet får en inderlig bøn 

om hjælp til forståelse af de overgreb, der begås i hans navn, tenderer den kristne Gud og den 

muslimske Allah – eller i hvert fald disses sande forkyndere – til at være enige om, at der foreligger 

blasfemi. 

 Nogle kristne teologer mener ikke, den kristne Gud ønsker blasfemibestemmelser. 

Andre er helt klar over, at også den kristne Gud dyrkes med hate speach, med undertrykkelse, og 

med blasfemibestemmelsen som grundlag for cover up. Blasfemi kan religiøst betragtet forstås 

meget bredt som enhver aktiv eller passiv problematisering eller krænkelse af den monoteistiske 

gud, herunder også i bønnens form (som kvinden gør det i Submission og som Bianca gør det, når 

hun forsøger gennem bøn at nå frem til forståelse af sit liv).  
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 Det ændrer imidlertid ikke på, at blasfemi set i straffelovens lys har en kerne, der ikke 

har til formål at fungere som tilsløring af religiøs undertrykkelse, men som i stedet har til formål at 

sikre menneskers gudsdyrkelse mod offentlig forhånelse.  

 Hvori består det strafværdige forhold – hvad er det for en religiøs følelse, der findes 

værdig til straffelovens beskyttelse? 

 Strl. § 140 vil beskytte religiøse følelser med tilknytning til trossamfundets 

troslærdomme eller gudsdyrkelse, men derimod ikke f.eks. spot eller forhånelse af lærdomme af rent 

etisk, social eller lignende karakter.  

I 1938 – før § 266 b fik sin nuværende udformning – havde hate speach over for 

jødedommens troslærdomme en sådan karakter, at det førte til en fældende dom (U 38.419Ø).  

Da bl.a. nogle af folkekirkens biskopper i 1971 ønskede Danmarks Radio dømt for at 

bringe Trilles vise Øjet, førte det til frifindelse. Det er almindeligt at antage, at frifindelsen skyldtes 

den almindelige sekularisering eller måske, som ovenfor, at kristendommen skulle være specielt lidt 

nærtagende. Ingen af delene er tilfældet. Frifindelsen skyldtes, at visen netop handlede om 

lærdomme af rent etisk, social eller lignende karakter, nemlig en kvindes reaktion mod en kristeligt 

begrundet socialetik, der havde udsat hendes liv for – submission. Dommen tager ikke stilling til, 

om kristendommen eller alle kristne har en sådan socialetik. Den lægger til grund, at der i den 

konkrete fortælling bag visen har været en sådan kobling mellem kristendom og socialetik, helt 

parallelt til, at der i den konkrete virkelighed bag Submission har været en kobling af korancitater 

og undertrykkelse. Dommen fastslår, at visen ”må ses som et indlæg i polemisk form imod en 

religiøs opdragelse, der tilsigter at indgyde børn frygt for en straffende Gud, der særlig overvåger 

menneskers seksuelle adfærd”. Og så konkluderer dommen, at ”Da forestillinger af denne art – for 

så vidt de forekommer – ikke ses at have forbindelse til kristne troslærdomme, og da angreb og 

forhånelse af sådanne lærdomme derfor ikke kan antages at ligge inden for visens sigte, findes 

betingelserne for domfældelse efter den omhandlede bestemmelse ikke at være til stede.” 

 Dommen er synligt afsagt i en periode, hvor man med en marxistisk religionssociologi 

forventede, at religiøs tro og praksis ville forsvinde eller i det mindste undergå en 

modernitetsforandring inde fra, som afskaffede den slags lærdomme. Vi ved jo imidlertid, at 

forestillinger af denne art faktisk forekommer i klar forbindelse til kristne troslærdomme, og visens 

sigte må i stedet forstås som at foretage et opgør med disse lærdomme. Det afgørende i sagen om 

Trilles vise, set med nutidens øjne, må snarere være, at det skal være muligt at foretage opgør med 
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religioners lærdomme af rent etisk, social eller lignende karakter uden at blive mødt med en 

blasfemianklage – som allerede forudsat i straffelovskommissionens betænkning fra 1917.  

Eller sagt med andre ord: selv om blasfemi set med religiøse briller er enhver form for 

utugt, afgudsdyrkelse og frafald og ikke alene den deraf følgende aktive forhånelse af troens 

lærdomme i bred og snæver forstand – så kan straffelovsbestemmelsen alene antages at have 

betydning for den snævre forhånelse af indholdet i konkrete, praktisk forekommende og anvendte 

ritualiserede trosforestillinger – gudsdyrkelse - i vedkommende religion. Uanset om disse 

ritualiserede trosforestillinger dyrkes i trossamfundets fællesskab eller i ritualiseret, personlig form.  

 

Religiøs hate speach – Green-fallet 

Der er en grund mere til, at jeg finder det væsentligt at fastholde straffelovskommissionens 

oprindelige snævre forståelse af beskyttelsesområdet for blasfemibestemmelsen såvel som for 

religionsdimensionen i hate speach bestemmelsen (§ 266 b). Hvis ikke religionsbegrebet fastholdes 

relativt snævert i disse sammenhænge – og noget snævrere end religionerne selv ville gøre det – er 

det nemlig vanskeligt at løse konflikter mellem modstående beskyttelseshensyn, som det ses i 

Green-fallet. 

 Åke Green er præst i pingstkyrkan i Borgholm ved Kalmar, Sverige. Den 20. juli 2003 

prædikede han dér for ca. 50 tilhørere over emnet ”Är homosexualitet en mdfödd drift eller onda 

makters spel med människor?”. I sin prædiken, der blev holdt på grundlag af bibeltekster fra 

Mosebøgerne, Romerbrevet og 1. Timoteusbrev, gav præsten bl.a. udtryk for, at registreret 

partnerskab for homoseksuelle ligger bag katastrofer som AIDS; at ”sexuelle abnormiteter är en 

djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till 

och med att våldta djuren.” ”Gosseskändare. … alla homosexuella är inte pedofiler. .. Men man 

öppnar ändå porten till förbjudna områden och låter synden få fäste i tankelivet.” 

På forhånd havde han indbudt pressen. Da ingen kom til stede, sendte han 

efterfølgende uddrag af sin prædiken ud som pressemeddelelse. Ölandsbladet trykte stoffet den 26. 

juli 2003, hvorefter en omfattende debat – såvel i Sverige som i amerikanske og f.eks. danske aviser, 

tidsskrifter og websteder – fulgte om forholdet mellem religionsfrihed og hate speach mod 

befolkningsgrupper, karakteriseret ved en seksuel orientering. Den svenske åklager rejste derfor 

tiltale mod Green for overtrædelse af 16 kap 8 § i brottsbalken, en bestemmelse, der har samme 

indhold som den danske strl. § 266 b.  
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 Kalmar Tingsrätt fandt, at nok er der ytringsfrihed, og nok er religionsfrihed en ret, 

der i svensk ret ikke kan indskrænkes – men dette gik dog over grænsen for den grundtanke om 

beskyttelse af grundlæggende menneskelige fri- og rettigheder, der konstituerer et demokratisk 

samfund, nemlig grundtanken om alle menneskers lige værd og retten til at slippe for at krænkes af 

andre på grund af bl.a. ”sexuell läggning”. Også på grund af den aktuelle kontekst med ekstreme 

grupper, der udtrykker ”djup missaktning och kränkning mot särskilt utsatta minoritetsgrupper” 

med trusler og vold til følge, findes det nødvendigt at fastsætte grænser for ytringer i et demokratisk 

samfund. På den baggrund fandt tingsretten, at homoseksuelles ret til ikke som gruppe at blive udsat 

for krænkelser må anses for mere beskyttelsesværdig end præstens ret til at gøre disse krænkende 

udtalelser i religionens navn. Pingst-prästen idømtes en kortere fængselsstraf. 

 Göta Hovrätt kom til det modsatte resultat: frifindelse. Hovrättens begrundelse er, at 

præsten faktisk gengiver det, bibelen siger, og at hans egne ord ikke er værre end bibelens. Hans 

formål har ikke været at hetse mod en folkegruppe, men at udlægge en trosopfattelse og et syn på  

bibelteksterne samt at påvirke menneskers livsform. Hovrätten lægger til grund, at en prædiken kan 

bedømmes som hets mod folkegruppe, men alene i sjældne tilfælde. Udgangspunktet er 

religionsfriheden, som i svensk ret er – nærmest – uindskrænkelig, og som i europæisk ret alene kan 

indskrænkes, dersom det i et demokratisk samfund er nødvendigt af hensyn til andres friheder og 

rettigheder og den indskrænkning, der er tale om, er proportional til at opnå formålet. (Dommen er 

anket til behandling i 3. instans).   

 Det afgørende spørgsmål i Green-fallet er, om man skal kunne anvende prædikestolen 

til hate-speach mod folkegrupper – hvad enten denne prædikestol står i en kristen menighed, i en 

synagoge eller i en moské, og hvad enten hetzen rettes mod grupper, karakteriseretved religion eller 

tro, eller mod grupper, der karakteriseres mht. race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller 

seksuelle orientering.  

 Der kan være grunde i tolkningen af svensk strafferet til, at Göta Hovrätt ikke 

vurderede spørgsmålet om straffens proportionalitet ved i stedet for en frihedsstraf f.eks. at have 

idømt en bødestraf. Samtidig var formålet med lovbestemmelsen at dæmme op for, at nazistiske 

grupper ved hjælp af hate speach gør tilværelsen utålelig for homoseksuelle. Man skal imidlertid 

ikke sammenblande vanskeligheder med proportionalitetsbedømmelsen i strafudmålingen med 

vanskeligheder i proportionalitetsbedømmelsen af selve det strafbare forhold. Og man skal heller 

ikke ved en proportionalitetsbedømmelse mellem ”nazistiske grupper” og en flink, ældre pinsepræst 
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på Øland, give organiseret, politisk modstand mod f.eks. homoseksuelle anledning til at opgradere 

den allerede forekommende religiøst-kristelige motivering af sin hate speach.  

 Det afgørende er derfor vurderingen af to, modsatrettede beskyttelsesværdige hensyn, 

en afvejning, der er fælles i dansk og svensk strafferet. I denne vurdering er det min opfattelse, at 

man ville nå langt ved at anvende modellen fra den danske strl. § 140, som jeg har angivet den 

ovenfor. Religionsfriheden kan anvendes som argument for beskyttelse af egentlige, praktisk 

forekommende og anvendte ritualiserede trosforestillinger – men ikke som argument for ved hjælp 

af religiøst motiverede, sociale eller etiske forestillinger at føre hate speach mod andre, endsige at 

friholde sine religiøst motiverede sociale eller etiske forestillinger fra kunstnerisk udformet kritik 

ved hjælp af blasfemisk cover up. 

Det er således min opfattelse, at man skal fastholde blasfemibestemmelsen i 

straffeloven til at beskytte kernen i religionsudøvelsen. Og at man i anvendelsen af § 266 b skal 

åbne for afvejning af religiøse følelser over for undertrykkelse af seksualitet og omvendt – ikke blot 

lade religionsargumentet få forrang, men selvsagt heller ikke ud fra en aggressiv sekularistisk 

lighedsbetragtning lade beskyttelsen af den seksuelle orientering få ureflekteret forrang for 

religionsforståelsen. 

 

Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestilling 

At fastholde beskyttelsen af den religiøse følelse snævert til den ritualiserede form og udelukke de 

sociale og etiske fordringer fra denne beskyttelse er imidlertid en position, der aktuelt udfordres fra 

flere sider.  

Den ny fundamentalisme er præcis karakteriseret ved at handle, ikke om religiøs 

praksis i snæver, ritualiseret forstand alene, men om dén omfattende livsændring, der indebærer, at 

de etiske og sociale konsekvenser ikke alene er en indirekte konsekvens, men står centralt. 

Fundamentalisme, kalder vi det. Et globalt fænomen, der er snævert knyttet sammen med 

desekulariseringen og religionernes tilbagekomst på den offentlige, intellektuelle og politiske scene. 

Og som er snævert knyttet sammen med patriarkalisering og med kvindernes accept af religionernes 

etiske og sociale betingelser som grundlag for offentlig og politisk fremtræden.  

 Denne udvikling skaber modsætninger, i virkeligheden mindre mellem forskellige 

religiøse civilisationer, men snarere mellem fuldt sekulære, fuldt religiøse og så grupper, der 

forsøger at skabe en mellemproportional som grundlag for samfundsmodeller. Dét er baggrunden 

for tekster som Religion and the Human Rights Movement, hvis mål er at vise, at 
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menneskerettighedsbevægelsen selvsagt også rummer forsvaret for den fundamentalistiske 

religionsudøvelse og ytringsfrihed – men samtidig må fastholde en klar distinktion mellem retten til 

religiøst begrundede politiske ytringer og kampen imod religiøst begrundede overtrædelser af 

menneskerettigheder individuelt, kollektivt og politisk. En af de største udfordringer for 

menneskerettighedsbevægelserne er at finde frem til, hvordan de universelt gældende 

menneskerettigheder er relevante, også i en religiøs sammenhæng, er pointen.  

 Riesebrodt modstiller i sine arbejder, hvad han kalder en sekt-model, med dens 

absolutte naturretligt begrundede ligestilling mellem kønnene, med hvad han kalder en kirke-model 

med dens relative naturret, der begrunder medfødte slægts-, familie- og menighedsstrukturer i en 

patriarkalsk erfaring. I stedet for at vælge mellem disse to, formulerer han en tredje model: en 

bekendelsespluralistisk model, denominational model, der finder sin legitimitet i en proces, hvor de 

direkte berørte stadigt forhandler og udvikler en samfundsorden, der kan finde legitimitet på det 

niveau, der er tale om – og det vil ofte, når religion er indblandet, være på gruppeniveau. Det er en 

model, der åbner for pluralisme, ikke på individ-niveau, men på gruppeniveau. Det er en fornyelse 

af Millet-systemet, som er på vej, ikke alene fra radikal eller moderat tyrkisk islam, men også fra 

både amerikansk/tysk religionssociologi og Human Rights Watch.  

 Modellen forudsætter selvsagt en opgivelse af Cujus regio, ejus religio, men det skete 

retmæssigt i og med religionsfriheden. Det afgørende ved vurdering af modellen er imidlertid, hvad 

den fører til. Får vi en forhandling mellem frie, selvstændige retssubjekter – eller får vi en fornyet 

underkastelse af subjekter under gruppens norm uden anden mulighed for protest end den, at stå 

alene tilbage? Dét tror jeg er det afgørende spørgsmål, når blikket for den enkelte i den europæiske 

udvikling fastholdes, også forskningsmæssigt.  

 

Guds blinde øje  

”Mangfoldighed er en styrke, og der er plads til alle” skrev folkene bag den alternative 

integrationsdag i november 2004. En drøm. Et mål. En forsigtig åbning for, at også religion er en 

styrke, ikke en trussel mod demokratiet eller beskyttelsen af den enkeltes menneskelige rettigheder.  

 Sådan oplevede børnene det ikke i Beck Nygårds roman ”guds blinde øje”, der i 4. 

klasse for mig blev et tiltrængt korrektiv til enhver poetisk tendens til grundtvigsk højskoleromantik 

og missionske gudbilledlighedsforestillinger. Den barske virkelighed var og er, at mennesker 

behandler hinanden sådan, at man af og til tænker, at Gud har vendt det blinde øje til – frem for 

netop at holde øje.  
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