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Høringssvar til høring over udkast til lov om ændring af straffeloven,
udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
(Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser)

Rådet for Etniske Minoriteter fremsender hermed høringssvar på høring om styrket indsats mod
tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser. Rådet har følgende bemærkninger:
Helt overordnet bifalder rådet, at der kommer til at gælde samme lovgivning for ulovlig tvang i
forbindelse med religiøse vielser, som gælder for ægteskaber med borgerlig gyldighed.
Det skal dog bemærkes, at rådet ikke mener, at problemet med tvang løses ved en strafferamme
på op til fire år. Udsigten til en fængselsstraf for udøveren af ulovlig tvang, som ofte er nogen i
det nære netværk, vil få mange unge til at undlade at melde det til politiet eller at kontakte det
sociale system for at få hjælp. Rådet anbefaler derfor, at man følger lovgivningen op med
oplysnings- og rådgivningsindsatser overfor både unge og deres forældre, omhandlende
ægteskabslovgivning, samliv mv. Forebyggelse vil på denne måde ramme langt bredere og mere
præcist end lovgivning, der ud fra rådets erfaringer kun vil have en meget begrænset præventiv
effekt. Rådet finder, at en forebyggelsesindsats vil,klæde de unge bedre på til at modstå
tvangsvielser i både ind- og udland, end en skærpelse af fængselsstraffen.
I henhold til det andet punkt, muligheden for udvisning af Danmark i forbindelse med deltagelse i
ulovlig tvang til indgåelse af ægteskab eller religiøs vielse, bakker rådet igen principielt op om, at
de to områder sidestilles i lovgivningen. Rådet mener dog ikke, at muligheden for udvisning er
den rette løsning på problemet. Har man fx permanent opholdstilladelse og har opholdt sig i
landet i en årrække, er udvisning af Danmark en straf, der ikke hænger sammen med karakteren
af lovovertrædelsen.
Videre billiger rådet forslaget om et kursus i dansk familieret til religiøse forkyndere. Rådet mener,
at det er god måde at få udryddet eventuelle uvidenhedstematikker, der måtte gøre sig gældende,

og endvidere at det er et godt signal at sende til de religiøse forkyndere, at der er fokus på
problemet.
I forhold til forslaget om at udvide muligheden for at udstede tilhold eller opholdsforbud mod folk,
der vurderes at anvende ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller religiøse
vielser, mener rådet, at beskyttelsen af offeret naturligvis er vigtig. Dog forekommer det at være
en forholdsvis kraftig lempelse af kravene til at udstede tilhold eller opholdsforbud, når der
opereres med et mistankeniveau svarende til, at man ”med rimelig grund” kan formode at der er
tale om ulovlig tvang. Rådet tager klar afstand fra brugen af ulovlig tvang, men mener at denne
lempelse fordrer en tilsvarende stor forsigtighed i den praktiske udmøntning af udstedelse af
tilhold. Det forekommer rådet at være forholdsvis vagt formuleret i lovforslaget, hvad der kan
udløse et tilhold eller opholdsforbud efter det nye forslag.
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