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Frumvarp um brottfall laga um guðlast.

Málfrelsi er grunnstoð lýðræðissamfélaga þar sem mannréttindi eru virt. Í greinagerð með 
frumvarpinu er réttilega tekið fram að það sé hættulegt að skerða málfrelsið.

Lögin eru þó ekki sett gegn málfrelsinu, þau banna ekki málefnalega gagnrýni eða almenna 
umræðu. Lögin segja að ef einhver svívirði átrúnað eða guðsdýrkun löglegs trúfélags á Íslandi, megi 
saksóknari ákveða að kæra viðkomandi.

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skilgreint hatursáróður sem „hvers konar tjáningar, munnlegrar 
eða skriflegrar, sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir hatur sem byggir á umburðarleysi 
(einnig vegna tmarbragða)^.1

Eru það mannréttindi að mega hæðast að átrúnaði annarra? Eru það nauðsynleg réttindi að mega 
opinberlega kynda undir lítilsvirðingu á hópi fólks vegna trúar þeirra?

Lögin sem fjallað er um banna ekki að trúarbrögð séu gagnrýnd, þau heimila ekki einstaklingum að 
fara í mál vegna fordómahvetjandi umræðu, það er í höndum saksóknara. Fjársterkt trúfélag gæti 
því ekki misnotað lögin með því að kæra einstaklinga sem væru þeim ekki þóknanlegir og þannig 
valdið þeim mögulegu fjártjóni.

Í greinargerðinni sem fylgir með málinu er vísað í voðaverkin sem framin voru í París. Það er mjög 
óhentugt dæmi í þessu samhengi, hryðjuverkamennirnir framkvæmdu ekki fjöldamorð vegna þess 
að í frönskum lögum væri guðlast bannað. Að benda á það dæmi til að styðja afnám laga sem 
vernda trúfélög, sem oft eru minnihlutahópar, frá því að vera opinberlega höfð að háði, opinber 
ímynd þeirra afskræmd og trú þeirra gerð tortryggileg, er vægast sagt óviðeigandi.

Með því að afnema núgildandi lög um guðlast er verið að lögleiða hatursorðræðu. Lögin banna ekki 
frjálsa tjáningu skoðana, þau banna ekki gagnrýni á trúarbrögð, þau banna skrumskælingu, háð og 
fordómahvetjandi tjáningu.

Hugsanlega væri best að breyta nafni laganna. Tala um lög gegn hatursorðræðu í garð trúfélaga. 
Lögin taka aðeins til löglegra trúfélaga á Íslandi, þau þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og 
samkvæmt stjórnarskrá er trúfrelsi skilyrt við almennt velsæmi.
Það er erfitt að sjá hvernig það er mannréttindamál að mega gera lítið úr fólki vegna trúar þess.

Það er því lagt til að annað hvort verði nafni laganna breytt, eða talað um að fella lögin inn í lög 
gegn hatursorðræðu, frekar en að tala um afnám laga gegn guðlasti. Lögin banna ekki guðlast og 
hafa aldrei gert.
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