
PRESSEMEDDELELSE 

 

 

Danske Kirkers Råd udtaler sig mod diskriminering og angreb på religionsfriheden 

 

 

Af regeringsgrundlaget og lovkataloget fremgår, at regeringen vil give alle medlemmer af Folkekir-

ken mulighed for – uanset deres seksuelle orientering – at blive gift i kirken, og at præster, som af 

samvittighedsmæssige og/eller teologiske grunde ikke ønsker at medvirke ved disse kirkelige hand-

linger, vil få ret til at sige nej til en sådan medvirken.  

Samtidig har det på forskellig måde været fremført i debatten, at de øvrige trossamfund må fratages 

deres bemyndigelse til at afholde bryllupper med borgerlig gyldighed, hvis de af samvittigheds-

mæssige og/eller teologiske grunde ikke er villige til at medvirke til vielse af personer af samme 

køn. 

Skulle en sådan fratagelse af vielsesbemyndigelse blive tilfældet, vil der efter Danske Kirkers Råds 

opfattelse være tale om diskrimination af trossamfundene og et alvorligt angreb på deres religions-

frihed.  

Den nugældende danske regulering af spørgsmålet om vielsesbemyndigelse bygger på en trefløjet 

model, der giver borgerne en udstrakt mulighed for valg mellem 

a. en borgerlig model med vielse på rådhuset 

b.  en folkekirkelig model med vielse i overensstemmelse med Folkekirkens ritual og teologi 

c.  en "frikirkelig" model 
1
 med vielse i overensstemmelse med de enkelte trossamfunds ritualer 

og teologi  

Denne såkaldte trekløvermodel, der har vist sin styrke i praksis, bør fastholdes, udtaler Danske Kir-

kers Råd, der ønsker at understrege den store styrke, det er i det danske samfund, at ikke alene fol-

kekirkens præster, men også trossamfundenes gejstlige kan foretage vielser med borgerlig gyldig-

hed.  

Danske Kirkers Råd anbefaler derfor, at regeringen - hvis eller når den indfører en lov om vielse af 

homoseksuelle i Folkekirken – også fremover sikrer frihedsretten for alle trossamfund, som i dag 

har vielsesbemyndigelse, så de selv kan beslutte, hvorvidt retten til at vie homoseksuelle skal brin-

ges i anvendelse eller ej i trossamfundet. Denne stillingtagen bør selvsagt heller ikke for trossam-

fundene få konsekvenser for retten til fortsat vielsesbemyndigelse. Herved vil det danske samfund 

også fremover stå vagt om trossamfundenes frihedsrettigheder på dette område. 

 

Danske Kirkers Råd samler repræsentanter for 16 kristne kirker, herunder Den danske Folkekirke, 

Den katolske Kirke og 14 frikirker. 

Henvendelse om denne pressemeddelelse kan rettes til Danske Kirkers Råds formand, domprovst 

Anders Gadegaard (abg@km.dk 33 14 85 65) og til formanden for Danske Kirkers Råds arbejds-

gruppe for Frihed og Lige Vilkår, pastor Bent Hylleberg (bent@hylleberg.info, 59 18 51 95) 

 

 

Anders Gadegaard, domprovst 

Formand for Danske Kirkers Råd 

                                                 
1
  Ordet "frikirkelig", der er sat i anførselstegn, dækker over mere end 100 forskellige trossamfund, kristne såvel 

som ikke-kristne, der har såkaldt vielsesbemyndigelse 
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