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Spørgsmål nr. S 1573 fra medlem af Folketinget Rasmus Helveg Peter-

sen (RV) 

”Vil ministeren forholde sig til læserbrev fra Fyens Stiftstidende 

den 17. juni 2020 om »Jehovas Vidner og parallelsamfund – 

glemsomhed eller politisk virkelighed?« og redegøre for, om 

ministeren er bekendt med eksistensen af et parallelt retssystem 

internt i Jehovas Vidner?

Svar:

Danmark er ét samfund. Vi har ét retssystem, hvor strafbare forhold efter-

forskes af politiet og retsforfølges ved domstolene. Det er derfor helt uac-

ceptabelt, hvis et trossamfund systematisk håndterer lovovertrædelser in-

ternt, og der ikke sker anmeldelse af overtrædelserne til politiet. 

Der gælder de samme regler vedrørende retsforfølgning af strafbare forhold, 

uanset om man er en del af et trossamfund eller ej. Derfor gælder det også i 

sager om strafbare forhold begået i religiøse samfund, at politiet enten på 

baggrund af anmeldelse eller af egen drift iværksætter en efterforskning, når 

der er rimelig formodning for, at der er begået et strafbart forhold. 

Det kan dog være vanskeligt for politiet at få kendskab til strafbare forhold 

begået i nære netværk eller familiære relationer, da frygten eller følelsen af 

loyalitet hos den forurettede kan forhindre vedkommende i at søge hjælp, 

ligesom familien eller netværket kan medvirke til at dække over eller holde 

hændelserne skjult. Endvidere kan den forurettede i nogle tilfælde føle sig 

nødsaget til at bryde med familie og netværk (herunder også trossamfund), 

hvis der indgives en anmeldelse til politiet, hvilket også kan få den pågæl-

dende til at afstå herfra. 

Det er et udtryk for negativ social kontrol, som vi selvfølgelig ikke skal ac-

ceptere.

Jeg ved, at politiet har fokus på at yde hjælp og vejledning til personer, der 

ønsker at forlade kontrollerende og undertrykkende miljøer. Politiet yder i 

den forbindelse bl.a. generel vejledning om de hjælpeorganisationer, der 

yder specialiseret rådgivning på området. I alle landets politikredse er der 

herudover udpeget kontaktpersoner med særlige kompetencer i relation til 

æresrelaterede konflikter og forbrydelser – herunder også i relation til nega-

tiv social kontrol.  
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