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Udtalelse fra foreningen for grundtvigske valg- og frimenigheder til lovforslag om ændring af lov om
ægteskabs indgåelse og opløsning
Da lovforslaget kommer til at gælde for de grundtvigske frimenigheder i foreningen indsendes hermed
vores bemærkninger i forhold til det pågældende lovforslag.
Som udgangspunkt noterer vi os, at der i lovforslaget understreges, at man med lovforslaget ikke ønsker at
indskrænke ytringsfriheden og ”at der skal være plads til forskellige trossamfund i Danmark”. Det tolker vi
som en fastholdelse af religionsfriheden, men vi ser med bekymring på, hvordan lovforslaget systematisk
forsøger at kontrollerer og regulere forhold, der tidligere har bygget på frihed og tillid internt i de enkelte
trossamfund.
Vi har følgende kommentarer til § 16. stk 3-4, 5 og 6
1. Angående decorum
Decorum er i sin grundforståelse udtryk for den almene tillid samfundet må kunne have til en given
embedsindehaver for at vedkommende kan bestride sit embede. Det er et begreb bygget på tillid. Er man
ikke den tillid værdig må man frasige sig embedet. Hvis decorum som i lovforslaget bliver en mulighed for
at en overordnet myndighed kan gribe ind uden at have fast lovhjemmel at holde sig til, er decorum
begrebet skredet. Det ser vi som yderst bekymringsværdigt, da decorum begrebet forandres fra at være et
tillidsbegreb mellem menigheden og embedsindehavere til at blive et kontrolbegreb for myndighederne,
hvilket anfægter frihedsbegrebet.
2. ang obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre
Umiddelbart ser vi et sådan kursus ikke bør være obligatorisk, men et tilbud, der kan tilbydes alle, der skal
udføre offentlig myndighed både indenfor og udenfor folkekirken. Vi finder det som bekymrende, at kurset
i lovforslaget kun er rettet mod religiøse embedsindehavere og ikke mod alle med vielsesmyndighed. Det
understreger en tendens, der i dag synes at være en generel samfundstendens, til at religiøse
embedsindehavere udsondres som særligt uvidende/ farlige.
Vi ser det især som bekymringsværdigt, at det er op til ministeriets skøn at afgøre, hvorvidt man skal
gennemgå kurset eller kan blive fritaget.
3. vedr. løfteerklæring
Forslaget om, at embedsindehavere med vielsesmyndighed der har gennemgået det foreslåede kursus skal
underskrive en løfteerklæring om at ville overholde dansk lovgivning anser vi for en direkte
mistænkeliggørelse at religiøse sammenslutninger. Alle med eller uden myndighed skal overholde dansk
lovgivning, det gælder specielt ikke religiøse udøvere.
Vi anbefaler således at lovforslaget omarbejdes eller trækkes tilbage
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