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URU alm. del – svar på spørgsmål 101 fra Claus Kvist Hansen
(DF) stillet den 21. december 2018 til udenrigsministeren.
Spørgsmål
Vil ministeren redegøre for, om den saudiarabiske organisation World
Muslim League
a) er ekstremistisk,
b) har forbindelse til organisationer, der må betegnes som
ekstremistiske eller som direkte finansierer terrorisme,
c) finansierer eller understøtter islamistisk propaganda i Danmark
eller i andre lande,
d) finansierer eller understøtter opførelse af moskéer, koranskoler
el.lign. i Danmark eller i andre lande?
Svar
Muslim World League figurerer ikke på EU’s eller FN’s terrorlister.
Spørgsmål om forbindelse til og finansiering af terror og ekstremisme i
Danmark og udlandet bedes rettet til justitsministeren og
forsvarsministeren. Justitsministeriet henviser desuden til svaret på alm.
del spørgsmål 905 fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.
I forhold til spørgsmålet om finansiering eller understøttelse af opførelse
af moskéer, koranskoler eller lignende oplyser Udlændinge- og
Integrationsministeriet følgende:
”Det indgik i finanslovsaftalen af 30. november 2018, at: ”Der blev i 2016
indført en ordning med nationale lister med navngivne udenlandske religiøse forkyndere,
som kan udelukkes fra indrejse til Danmark under henvisning til, at de må anses for
en trussel mod den offentlige orden i Danmark (hadprædikanter). Regeringen og Dansk
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Folkeparti er i forlængelse af denne ordning enige om, at udenlandske pengedonationer
til trossamfund, foreninger mv., hvis formålet med donationen er at modarbejde og
underminere demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder, skal bekæmpes.
Aftaleparterne er derfor enige om at indføre en ordning, som inden for rammerne af
grundloven og Danmarks internationale forpligtelser målrettet kan forhindre sådanne
donationer.”
Der pågår drøftelser om et forbud mod visse donationer i regi af
Udlændinge- og Integrationsministeriet.”
Med venlig hilsen
Anders Samuelsen

