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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 25. maj 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 618 (alm. del) efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til 

udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 618: 

 

Har ministeren eksempler på konkrete sikkerhedsmæssige eller 

produktivitetsmæssige udfordringer under ramadanen, sådan som ministeren 

påpeger i sit indlæg i BT d. 21. maj? 

 

Svar: 

 

Jeg har i mit indlæg i BT den 21. maj 2018 sagt, at man som muslim i et moderne 

samfund som det danske må overveje hvilke konsekvenser, det har for samfundet, 

når man vælger at holde ramadan. Jeg har endvidere sagt, at det helt lavpraktisk 

kan være farligt, hvis en buschauffør hverken får vådt eller tørt i løbet af en hel 

dag, ligesom at man selvsagt ikke yder og præsterer nær det samme på en fabrik 

eller et sygehus, hvis man faster i alle døgnets vågne timer gennem en hel måned.  

 

Det er min klare vurdering, at hvis man ikke spiser eller drikker vand i fx 18 timer, 

så vil det være vanskeligt at få en almindelig hverdag med arbejde til at hænge 

sammen.  

 

På min facebook-profil har jeg den 28. maj 2018 henvist til en række konkrete 

eksempler på de udfordringer, det kan give:  

 

Fx bragte fagbladet Folkeskolen i 2005 en artikel om, at eleverne, der holder 

ramadan, bliver sløve samt, at der er flere konflikter og problemer med at få en 

almindelig skoledag til at fungere under ramadanen 

(https://www.folkeskolen.dk/40336/faste-goer-elever-sloeve). 

 

Tilsvarende har Fagbladet3F i 2010 beskrevet, hvordan flere chauffører havde 

oplevet at blive utilpasse på jobbet under ramadanen, fordi de ikke fik væske, og 

at dette året før havde resulteret i et færdselsuheld. 

(https://fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/317a7e78a8164f308102ef808a93523c-

20100730-imam-skal-hjaelpe-chauff%3Frer-gennem-faste). 
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Den 16. maj udsendte regeringen i De Forenede Arabiske Emirater endvidere et 

dekret om, at arbejdstiden er reduceret i ramadanmåneden 

(http://www.arabianbusiness.com/culture-society/396663-revealed-ramadan-

working-hours-for-uae-private-sector). 

 

Og jeg kan henvise til, at leder af Institut for Human Ernæring dr.med. Arne Astrup 

i 2008 udtalte, at muslimer der faster i den lyse danske sommertid ikke bør køre 

bil eller bus eller arbejde med maskiner (https://www.b.dk/nationalt/professor-

fastende-muslimer-skal-holde-sig-fra-rattet).  

 

 

 

 

 

Inger Støjberg   

/  

                                        Henrik Kyvsgaard 
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