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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 16. oktober 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 73 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 73: 

 

Vil i istere  ko e tere artikle  ”Hizb ut-Tahrir dukker op på skoler og fører 

kampagne mod Tesfaye: »Det er en helt bevidst hverveka pag e«”, bragt i Ber-
lingske den 14. oktober 2020, og redegøre for mulighederne for at stoppe Hizb ut-

Tahrirs smædekampagne mod det danske samfund, og hvad regeringen vil gøre 

for at stoppe den misinformation, som Hizb ut-Tahrir spreder? 

 

Svar: 

 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Børne- og Undervisningsmini-

steriet, som har oplyst følgende:  

 

”Uddannelsesinstitutioner er ikke forpligtede til at give eksterne or-

ganisationer og foreninger adgang til institutionerne. Det er således 

op til den enkelte institution via de gældende studie- og ordensregler 

at fastsætte rammerne for adgangen til institutionen for organisatio-

ner og foreninger.”  

 

Jeg er på den baggrund meget glad for, at skoleledelsen i forbindelse med de om-

talte episoder ifølge medieomtalen hurtigt bad repræsentanterne fra Hizb ut-

Tahrir om at forlade skolernes arealer. 

 

Vi har ytringsfrihed i Danmark, men de omtalte episoder er i mine øjne desværre 

et eksempel på, at man fremfører synspunkter, som har til hensigt at skabe splid 

mellem danske muslimer og resten af samfundet og dermed give næring til paral-

lelsamfund. Hizb ut-Tahrir forsøger i mine øjne at skabe splittelse i det danske 

samfund ved at presse unge muslimer til at vende ryggen til deres eget samfund. 

Det er selvfølgelig helt uacceptabelt og dybt skadeligt for integrationen. De eks-

treme islamisters forsøg på at trænge demokratiet tilbage og islamisere det of-

fentlige rum skal bekæmpes.  

 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 2020-21
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 73 

Offentligt



 Side     2/2 

Socialdemokratiet har allerede sammen med et bredt flertal i Folketinget indført 

et tildækningsforbud. Og Socialdemokratiet har været med til at sikre, at de had-

prædikanter, der står på en forbudsliste, ikke kan rejse ind i Danmark. 

 

I denne folketingssamling fremsætter regeringen lovforslag, der skal bidrage til at 

styrke frihedskampen og bekæmpe ekstrem islamisme og undertrykkende kræfter 

i Danmark. Vi vil f.eks. fremsætte et lovforslag, der bl.a. har til formål at forbyde 

religiøse vielser af mindreårige og præcisere, at negativ social kontrol kan straffes 

som psykisk vold, samt at indføre strengere straffe til personer, der fastholder 

andre i ægteskaber eller forhold indgået ved religiøse vielser uden borgerlig gyl-

dighed med tvang. Endvidere vil regeringen fremsætte et lovforslag, der skal 

modvirke antidemokratiske donationer fra bl.a. udenlandske statslige myndighe-

der og statsligt styrede organisationer og virksomheder.  

 

Men det er selvfølgelig ikke gjort med det. Derfor ser regeringen løbende på, om 

der kan gøres endnu mere for at bekæmpe, at ekstrem islamisme og undertryk-

kende kræfter får indflydelse i Danmark. Vi må desværre nok erkende, at der er 

tale om en langvarig indsats, hvor vi igen og igen skal blive ved med at insistere på 

vores demokratiske frihedsværdier.  

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Lars von Spreckelsen-Syberg  

 


