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LONDON

I
rland har taget et skridt

væk fra fuld ytringsfri-
hed og vedtaget en kon-
troversiel lov, der gør det

til en lovovertrædelse at hå-
ne, spotte og latterliggøre re-
ligion.

Loven blev underskrevet
torsdag af den irske præsi-
dent, Mary McAleese, trods
opfordringer fra flere sider
til, at hun skulle lade den
prøve ved højesteret. 

Som resultat kan journa-
lister, foredragsholdere, for-
lag og alle andre, der ytrer sig
offentligt, blive fundet skyl-
dige i blasfemi, hvis de siger
eller skriver noget, som bli-
ver opfattet som groft for-
nærmende eller krænkende
for et betydeligt antal men-
nesker, der følger en reli-
gion. 

Det ville formentlig om-
fatte Morgenavisen Jyllands-
Postens Muhammed-teg-
ninger, som McAleese i sin
tid fordømte som udeluk-
kende at have haft til formål
at provokere. De blev kun of-
fentliggjort i Irland i tabloid-
avisen Irish Daily Star.

Kritiske røster
Eoin O’Dell, professor i jura
ved Trinity College i Dublin,
forudser, at konsekvensen
bliver en udpræget grad af
selvcensur, fordi folk ikke vil
udtale sig om bestemte em-
ner af frygt for at blive sag-
søgt. 

»Problemet er, at loven
ikke tager højde for konse-
kvens. Man kan ikke for sjov
råbe brand i en biograf, fordi
det ville skabe panik. Man
kan ikke nødvendigvis
offentliggøre private oplys-
ninger om et andet menne-
ske ustraffet, fordi det kan
skade omdømmet. Regerin-
gen kan sagsøge dig for at of-
fentliggøre hemmelige op-
lysninger, men her handler
det ikke om, hvorvidt du
skader nogen, men om du
fornærmer nogen. Man
straffer ord frem for konse-
kvens,« siger O’Dell.

Det ville for eksempel gøre
offentliggørelsen af en bog
som ”De Sataniske Vers” af
Salman Rushdie til en lov-
overtrædelse, vurderer han. 

Gruppen Atheist Ireland
har været en af de mest høj-
røstede modstandere og vil

presse på for at få loven lavet
om:

»Den ansporer til, at folk
skal føle sig krænket, og kri-
minaliserer ytringsfrihed. Vi
burde i stedet uddanne folk
til at debattere i en god to-
ne,« siger Michael Nugent,
formand for foreningen.

Den har fået opbakning
fra flere irske forfattere, Eu-
ropean Humanist Federa-
tion, der repræsenterer 42
organisationer i 19 lande,
Index on Censorship, der
advokerer for ytringsfrihed
globalt, og en række kendte
meningsdannere som den
britiske forsker og religions-
kritiker professor Richard
Dawkins, som står bag ”Illu-
sionen om Gud”. 

Han siger til Irish Times, at
den nye lov sender Irland til-
bage til Middelalderen, da
det var bagudskuende og
uciviliseret. 

Professor Jonathan Turley,
der bidrager med juridiske
artikler i aviser som New
York Times og Washington
Post, fastslår på sin blog, 
Jonathanturley.org, at det ir-
ske tiltag er et skandaløst an-
greb på ytringsfriheden:

»Regeringen burde foreslå
at fjerne paragraffen fra
grundloven i stedet for at be-
grænse borgernes frihed,«
skriver han og kalder tran-
gen til at beskytte religion en
farlig tendens i Vesten. Det
giver O’Dell ham ret i.

»For 20 år siden, da ”De
Sataniske Vers” blev offent-
liggjort, forsvarede Vesten
Rushdies ret til at gøre det; i

dag er der en tendens til at
mene, at religion skal vises
respekt,« siger han og hen-
viser til blandt andet Mu-
hammed-krisen. 

Injuriepakke
Den irske justitsminister,
Dermot Ahern, fremlagde
lovforslaget som del af en in-
juriepakke, efter at en skel-
sættende højesteretsdom i
1999 synliggjorde, at det var
umuligt at sige, hvad guds-
bespottelse er ifølge loven. 

Her hedder det, at staten
skal sikre alle retten til fri
tale, inklusive kritik af rege-
ringen, men at »offentliggø-
relser eller ytringer af blasfe-
misk, oprørsk eller usømme-
lig karakter er en krænkelse
og skal straffes ifølge loven«. 

Det stammer fra engelsk
lov, da Irland var en del af
Storbritannien, og havde til
formål at beskytte Den Eng-
elske Kirke fra kritik. 

Justitsminister Ahern har
sagt, at han ikke ønsker at
forbyde blasfemi, men at
hans hænder er bundet,
hvilket teknisk set er rigtigt.
Han har afvist i stedet at for-
søge at ændre forfatningen
med henvisning til, at den
irske stat er under økono-
misk pres, og at afstemnin-
ger er dyre, men har i den
kalkule ikke taget højde for,
at irerne til oktober alligevel
skal stemme om Lissabon-
traktaten igen.

Det kan koste op til
190.000 kr. i bøde, hvis man
bliver fundet skyldig i at bry-
de loven.
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Den irske præsident, Mary McAleese, her sammen med sin mand,
Martin McAleese, har netop underskrevet blasfemiloven trods opfor-
dringer til at lade den prøve ved højesteret. Arkivfoto: Darran Stone/AP 
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den.

N Overtrædelser af loven kan
koste 190.000 kr. i bøde.
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