
Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 18. maj 2021

Betænkning
over

Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge det juridiske grundlag for at
lukke moskéer og andre religiøse foreninger, der opfordrer til vold, udviser

ekstremistisk adfærd eller forstyrrer den offentlige orden
[af Marcus Knuth (KF) m.fl.]

1. Indstillinger
Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og Sikandar Siddi‐

que (UFG)) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse ved
2. (sidste) behandling.

Et mindretal i udvalget (V, DF, KF, NB og Inger Støjberg
(UFG)) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uænd‐
ret.

Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne, Inu‐
it Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflok‐
kurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i
udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstil‐
linger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

2. Politiske bemærkninger

Venstre
Venstres medlemmer af udvalget mener, at ytrings-, reli‐

gions- og foreningsfriheden er fuldkommen afgørende for
folkestyrets velbefindende og dermed for de frie, åbne sam‐
fund. Venstre er samtidig kraftig modstander af alle former
for totalitarisme, religiøs fundamentalisme og religiøse for‐
eninger, der opfordrer til vold mod anderledes tænkende,
dvs. voldsinciterende personer, foreninger m.v., som betje‐
ner sig af førnævnte frihedsrettigheder for at undergrave

selvsamme. At man skal kunne underminere demokratiet
ved hjælp af demokratisk sikrede rettigheder har aldrig væ‐
ret formålet med disse rettigheder. Derfor mener Venstre, at
det er er særdeles hensigtsmæssigt at undersøge det juridiske
grundlag for at kunne lukke moskéer og andre religiøse
foreninger, som opfordrer til vold og deslige.

3. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 9. marts 2021 og

var til 1. behandling den 10. maj 2021. Beslutningsforslaget
blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udlændige-
og Integrationsudvalget.

Oversigt over beslutningsforslagets sagsforløb og
dokumenter

Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med
udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget
på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 1 møde.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 1 bilag på beslut‐

ningsforslaget.

Bjørn Brandenborg (S)  Birgitte Vind (S)  Camilla Fabricius (S)  Christian Rabjerg Madsen (S) fmd.  Jeppe Bruus (S)

Julie Skovsby (S)  Lars Aslan Rasmussen (S)  Rasmus Horn Langhoff (S)  Rasmus Stoklund (S)  Samira Nawa (RV)

Kristian Hegaard (RV)  Carl Valentin (SF)  Halime Oguz (SF)  Peder Hvelplund (EL)  Rosa Lund (EL)

Sikandar Siddique (UFG)  Mads Fuglede (V)  Fatma Øktem (V)  Heidi Bank (V)  Inger Støjberg (UFG)
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Kenneth Mikkelsen (V)  Marlene Ambo-Rasmussen (V)  Morten Dahlin (V)  Karsten Lauritzen (V)  Pia Kjærsgaard (DF) nfmd.

Marie Krarup (DF)  Peter Skaarup (DF)  Marcus Knuth (KF)  Pernille Vermund (NB)

Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin
havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 49
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 39
Dansk Folkeparti (DF) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Radikale Venstre (RV) 14
Enhedslisten (EL) 13
Det Konservative Folkeparti (KF) 13
Nye Borgerlige (NB) 4

Liberal Alliance (LA) 3
Alternativet (ALT) 1
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 7
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