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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 27. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 3 til L 81 efter ønske fra Marcus Knuth (KF) til udlændinge- og inte-

grationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 3: 

 

Vil ministeren som teknisk bistand udarbejde ændringsforslag med tilhørende be-

mærkninger der sikrer, at stater, der er bygget på en ideologi, der i sit væsen er 

undergravende overfor demokrati og frihedsrettigheder kan optages på forbudsli-

sten for at give donationer? 

 

Svar: 

 

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at der spørges til, om jeg vil yde teknisk bistand til 

et ændringsforslag til lovforslaget, som vil gøre det muligt at forbyde alle donatio-

ner, som hidrører fra donatorer i bestemte lande. 

 

Formålet med lovforslaget er at modvirke, at fysiske og juridiske personer, herun-

der udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virk-

somheder, kan modarbejde eller underminere demokrati og grundlæggende fri-

heds- og menneskerettigheder ved at give donationer.  

 

Efter lovforslagets § 2, stk. 1, vil fysiske og juridiske personer kunne optages på den 

foreslåede forbudsliste.  

 

Juridiske personer vil omfatte bl.a. udenlandske statslige myndigheder og statsligt 

styrede organisationer og virksomheder. Det vil således være muligt bl.a. at optage 

udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virksom-

heder på forbudslisten, hvis det på baggrund af konkrete oplysninger kan antages, 

at den statslige myndighed eller statsligt styrede organisation eller virksomhed 

modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menne-

skerettigheder. 

 

Det bemærkes endvidere, at den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og 

Det Konservative Folkeparti) den 2. maj 2019 indgik en politisk aftale med Dansk 

Folkeparti om de nærmere rammer for et forbud mod visse donationer, herunder 
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at fysiske og juridiske personer kan optages på en forbudsliste, hvis de med økono-

misk støtte modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- 

og menneskerettigheder. 

 

Regeringen er enig i hovedlinjerne i denne aftale. 

 

Lovforslaget er yderligere styrket ved at slå udtrykkeligt fast, at juridiske personer 

omfatter udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og 

virksomheder. 

 

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets vurdering, at udarbejdelsen af et 

ændringsforslag med et indhold som det efterspurgte vil nødvendiggøre en revur-

dering af en række af de afvejninger, der er foretaget i forbindelse med udarbejdel-

sen af det foreliggende lovforslag. Herunder vil det skulle vurderes, om alle modta-

gere af donationer omfattet af et forbud, som det er tilfældet i det fremsatte lov-

forslag, bør være strafbelagt, henset til, at der med en ændring som den foreslåede 

ikke nødvendigvis vil være grundlag for at antage, at den konkrete donator modar-

bejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneske-

rettigheder. Hertil kommer en række yderligere spørgsmål vedr. bl.a. partsbeføjel-

ser. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet finder på denne baggrund, at det efter-

spurgte ændringsforslag ikke vil kunne udarbejdes inden for den foreslåede ordning 

i lovforslaget. 

 

Jeg vil gerne understrege, at regeringen er opmærksom på, at det fremsatte lov-

forslag naturligvis ikke vil løse alle udfordringer i forhold til udemokratisk påvirkning 

eller underminering af det danske samfund. Regeringen vil derfor løbende over-

veje, hvordan indsatsen i forhold til disse udfordringer kan styrkes yderligere.  

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Lars von Spreckelsen-Syberg 

 


