
Høringssvar ang. j. nr. 2020-3082.

I Harreskovens Blótgilde finder vi lovforslaget til Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra 
visse fysiske og juridiske personer, problematisk af flere årsager.

1. Demokrati og Retsstat 
Forslaget underminerer det demokrati og den retsstat som det foregiver at ville beskytte. For det 
første fordi det er en administrativ beslutning, hvem der skal stå på listen over, hvem der ikke må 
donere penge til trossamfund. Så længe det er ministeren og udlændingestyrelsens afgørelse vil 
beslutningen være op til den til enhver tid siddende regerings vilkårlige forgodtbefindende.
I principperne for en retsstat bør der være skarp adskillelse mellem den lovgivende, dømmende og 
udøvende magt. Det er almindelig børnelærdom for de flest mennesker i dette land. Sådan som 
forslaget er formuleret gør det den udøvende magt i form af udlændingestyrelsen og udlændinge- og
integrationsministeren, til den dømmende magt. Regeringen bliver således både anklager og 
dommer. Det er sådanne forhold der findes i diktaturstater og som den Danske regering ofte 
kritiserer i lande som Danmark og dets NATO allierede ikke står på god fod med.

 Vi mener, at et sådant indgreb udelukkende bør være en domstoldbeslutning ud fra klart definerede 
objektive kriterier. Der kan muligvis være gode grunde til, at have en sådan liste, men i en retsstat 
bør det være domstolene der, ud fra objektivt verificerbare kriterier, uafhængige af rådende politiske
narrativer, afgør, hvem der skal stå på listen. Noget af det der definerer en retsstat er, at den 
anklagede har retten til, at forsvarer sig. Det er endda en af de kriterier man i bemærkningerne til 
lovforslaget angiver som en værdi den anklagede ikke må modarbejde. I praksis viser det sig så, at 
forslagsstillerne selv ønsker, at fratage den anklagede en sådan ret før vedkommende er dømt til at 
stå på listen. Det forekommer os noget dobbeltmoralsk. Det nytter ligesom ikke noget, at bedyrer 
udlændingestyrelsens uskyld og at de der står på listen er nogle slemme karle. Problemet med, at 
ville indfører en Guds-stat er, at intet menneske er ufejlbarligt. Sådan er det også i et demokrati. 
Udlændingestyrelsen er ikke ufejlbarlig og det er derfor man har principperne om magtens tredeling
og retsprincippet om, at den anklagede er uskyldig til det modsatte er bevist i en retssal.

2. Mangler klare definitioner
Et andet problem vi ser med lovforslaget og som gør det til lidt af en "gummiparagraf" er problemet med 
klart, at definerer kriterierne for, hvad der kvalificerer fysiske og juridiske personer til, at blive anbragt på 
den pågældende liste. 

I Harreskovens Blótgilde anerkender vi, at det er et problem når fremmede stater og personer 
understøtter rekruttering af terrorister her i landet eller på anden måde underminerer demokrati og 
grundlæggende friheds og menneskerettigheder. Problemet er bare, at det er ikke helt så enkelt, at 
definerer, hvad det vil sige, at "modarbejde eller undermimere demokrati og grundlæggende friheds 
og menneskerettigheder" og hvad "de grundlæggende værdier, som vores samfund er baseret på" er.

I Lov om trossamfund uden for folkekirken § 1. står “Ved trossamfund forstås i denne lov et 
fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove.” 
Der af må nødvendigvis følge, at Staten, Folketinget, Statsministeren og demokrati, da disse 
udelukkende er mennesker eller menneskeskabte størrelser, alle står under den eller de magter som 
de anerkendte trossamfund bekender sig til.

Motoren i den danske samfundsøkonomi bygger på materialisme. Den udnytter menneskets begær, 
grådighed, forfængelighed, egoisme, narcisisme, misundelse mv. under et kaldet egennytte til få 
mennesker til, at producere et overskud der kan beskattes. Der er tale om egenskaber som langt de 
fleste religioner, inklusivt den Asatro, vi i Harreskovens Blotgilde bekender os til, anser som 



negative eller direkte som synd. Det betyder alt andet lige, at de grundlæggende værdier, som det 
danske samfund er baseret på, står i direkte modsætning til de religioner der dyrkes af, vel stort set, 
alle anerkendte trossamfund i dette land. 

Vi mener, at det i et demokrati må være tilladt, at gennem de demokratiske institutioner arbejde for, 
at ændrer det system og de værdier samfundet bygger på.

I bemærkningerne til loven defineres Grundlæggende friheds- og menneskerettigheder som “de 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, som følger af grundloven og Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention. Det drejer sig bl.a. om ytringsfrihed, foreningsfrihed, 
forsamlingsfrihed, religionsfrihed, retten til liv, forbuddet mod tortur, ligestilling mellem kønnene, 
retten til en retfærdig rettergang og den private ejendomsret.”

Det er naturligvis en definition, men, hvor gennemtænkt den er? det er et godt spørgsmål. Vi kan 
noterer os, at flere af de politikere der har været med til, at stille det oprindelige forslag selv ved 
tidligere lejligheder har udtrykt ønske om, at Danmark udtræder af bla. Den Europæiske 
Menneskerettigheds-konvention. Nogle har endda udtrykt forståelse for brug af tortur.

Begrebet ytringsfrihed er også et omstridt begreb der i nogle menneskers udlægning betyder 
håneret. Hvis man anlægger den betragtning vil mennesker der arbejder for, at genindfører
blasfemiparaffen eller mennesker der arbejder for, at bevarer straffelovens §266b falde ind under de 
der modarbejder ytringsfrihed.

En pudsighed er, at der nævnes retten til liv. En del af de anerkendte trossamfund vil nok mene, at 
det Danske demokrati anfægter denne ret for det ufødte barns vedkommende ved, at tillade abort. 
Derved kommer staten og folketinget selv til, at skulle stå på forbudslisten, hvis ikke man vil bryde 
med princippet om, at alle er lige for loven.

Ligestilling mellem kønnene er langt hen ad vejen et definitionsspørgsmål, hvor debatten er præget 
af forskellige ideologiers syn på køn. Er det at arbejde imod ligestilling, at ønske kønsopdeling i fks
S-tog, i Svømmehaller, i omklædningsrum, på offentlige toiletter? Er det imod ligestilling, at mene, 
at der er en fysiske forskel på mænd og kvinder. Der står ganske vidst i bemærkningerne til 
lovforslaget, at modstand mod kvindelige præster ikke er omfattet begrebet "ligestilling" men det er
kun en enkelt sag og, hvis man skulle lave undtagelsesbestemmelser for samtlige gråzoner på 
området køn ligestilling og kønsidentitet, så kunne listen af undtagelsesbestemmelser blive lang

Vi noterer os også den mærkværdighed, at det nærværende lovforslag selv undergraver “retten til en
retfærdig rettergang” og dermed falder forslagsstillerne selv ind under de der bør stå på den 
pågældende liste.

Mht til den private egendomsret så noterer vi os, at der i nyere Danmarkshistorie er en lang tradition
for, at arbejde politisk gennem de demokratiske institutioner for afskaffelse af den private 
egendomsret i større eller mindre grad. Det vil i den grad være et brud på, hvad mange mennesker 
opfatter som demokrati, at forbyde, at plædere for afskaffelse af den private egendomsret.

3. Fordomsfuld slagside
Vi finder det også betænkeligt, at lovforslaget ikke er generelt. I bemærkningerne til forslaget står 
der, at formålet er, at "forhindre udenlandske pengeoverførsler til byggeri af moskeer" Det vil sige, at det 
retter sig mod en helt konkret religion. Vi anerkender klart, at der har været problemer med Saudi-Arabisk 
støttede Moskeer der har rekrutteret terrorister og, at der findes muslimske grupperinger der arbejder for, at 
genindfører Kalifatet. Det er dog langt fra alle Moskeer og Muslimske grupperinger der rekruttere terrorister 



eller ønsker, at genindfører Kalifatet. Det er vores opfattelse, at de Muslimer der ønsker dette er en minoritet.

 I Harreskovens Blótgilde er vi meget imod, at religion bliver misbrugt til ekstremisme, og skal der lave en 
lovgivning på det område mener vi, at den bør rette sig mod ekstremister inden for alle religioner. Dels vil 
det, at eksplicit nævne Muslimer i bemærkningerne til loven understøtte den racistiske dagsorden som visse 
politikere føre og derved  skabe større skel i samfundet med øget radikalisering til følge. Dels er der dårlige 
erfaringer fra tyskland i 1930'erne mod, at lave lovgivning der retter sig mod en bestemt religion. 
Dels er der også det forhold, at det negligerer andre religioners ekstremister. Indenfor den Asatro som vi i 
Harreskovens blótgilde bekender os til, har vi det problem, at den er forholdsvis populær blandt højreradikale
elementer. Dvs. nogle der misbruger Asatroen som "etnisk markør" og i politisk henseende ikke er spor 
anderledes end de Muslimske grupper der rekruttere terrorister eller ønsker, at genindfører Kalifatet. For 
Danmarks vedkommende udgør de højreradikale elementer en lignende trussel. Blandt andre religioner 
kunne man nævne Hinduers forhold til Hindutva tilhængere eller Mossaisk trossamfunds forhold til 
Zionister. Det er muligt, at Udlændingestyrelsen og danske politikere ikke har øje for ekstremister inden for 
andre religioner end Islam, men det understreger endnu en gang, at dette lovforslag er født af et bestemt 
narrativ og ikke af rationelle argumenter.

4. Udenrigsministeriets vetoret
Vi mener det er et problem, at lovforslaget giver udenrigsministeriet vetoret over, hvem der kommer
til at stå på forbudslisten. I praksis vil det betyde, at lande og personer der har en økonomisk eller 
geo-politisk betydning for Danmark eller Danmarks forhold til USA eller andre NATO allierede 
ville blive fritaget fra at stå på en sådan forbudsliste. Det kunne i praksis komme til at betyde, at 
Saudi-Arabien og personer med tilknytning til den Saudiske kongefamilie vil blive fritaget. Det 
underminerer sådan set formålet med loven da netop Saudia-Arabien er de værste blandt de 
udenlandske donorer til, at modarbejde eller undermimere demokrati og grundlæggende friheds og 
menneskerettigheder.
Samtidigt noterer vi os, at demokrati og grundlæggende friheds og menneskerettigheder i stigende 
grad er under pres blandt flere af Danmarks NATO allierede. Her kan vi nævne USAs forfølgelse af 
whistleblowers som Edward Snowden og Chelsea Manning samt Storbritanniens fængsling af 
journalisten Julian Assange. I USA kan det såkaldte demokratiske partis valgsvindel ved 
primærvalget i 2016, dokumenteret af E-mails offentliggjort af Wikileaks, hvor en Socialdemokrat 
blev forhindret i, at opstille til præsidentvalget, heller ikke betegnes som synderligt demokratisk. 
Desværre er dette, forhold hos vores NATO allierede, som den Danske regering af forskellige 
årsager ikke har ønsket, at kritiserer. Derfor kan man forvente, at udenrigsministeriets vetoret vil 
gøre loven betydningsløs i forhold til de stater og personer der udgør det største problem.

5. Indsamling af bevismateriale.
I bemærkningerne til loven står der, at Udlændingestyrelsen vil indsamle bevismateriale fra “danske
eller udenlandske nyheds- eller forskningsartikler” 
I Harreskovens blótgilde mener vi, at den slags kilder vil være ganske tvivlsomme i tider med fake 
news.  Sådanne kilder vil være påvirket af forskellige politiske narrativer som kunne have en 
dagsorden om, at bagvaske bestemte lande, personer eller befolkningsgrupper. Derfor vil den slags 
artikler kun tjene til, at retfærdiggøre den samme dagsorden fra bestemte politikeres eller 
indenlandske og udenlandske lobbygruppers side. Det vil ikke være noget der vil gavne 
retssikkerheden.
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