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 Høringssvar til udkast til forslag til Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse 

fysiske og juridiske personer   
 
 
Rådet for Etniske Minoriteter anerkender målsætningen bag lovforslaget om at indføre en ny lov 
med et forbud mod modtagelse af donationer fra fysiske og juridiske personer, der modarbejder 
eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og at man derved 
ønsker et redskab, der kan anvendes til at gøre det ulovligt.  
 

Rådet finder dog, at det er problematisk, at der bliver udarbejdet lovgivning, der ikke baserer sig 
på en afdækning af fakta og omfanget af problemstillingen, herunder forskning. Lovforslaget 
risikerer på den baggrund at lægge op til indførelse af en praksis, der ikke er i stand til at 
inddæmme de problemer, som politikerne ønsker tage hånd om, fordi man ikke kender problemets 
omfang, herunder har afdækket hvilke formål donationerne typisk går til, og om der forventes en 
modydelse for donationerne. 
 
Det fremgår endvidere af lovforslaget, at det er regeringens vurdering, at en øget offentlig debat og 
bevågenhed om uønskede udenlandske donationer kan medvirke til at beskytte de grundlæggende 
værdier, som vores samfund er baseret på. 
 
Rådet for Etniske Minoriteter er af en anden opfattelse, idet rådet finder, at lovforslaget risikerer at 
medvirke til, at store befolkningsgrupper i Danmark bliver stigmatiseret f.eks. på baggrund af deres 
religion, hvilket bidrager til en ”dem-og-os-retorik.  
 
Dette er ikke er godt for integrationen i det danske samfund, da det ikke umiddelbart er 
motiverende for en del udlændinge at bidrage til samfundet ved at arbejde og engagere sig i deres 
lokalmiljø og leve side om side med etniske danskere, hvis de bliver slået i hartkorn med personer, 
der modarbejder demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.  
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I Danmark er der allerede taget initiativer til at sikre større åbenhed i forhold til udenlandske 
donationer. I forbindelse med vedtagelsen af lov om trossamfund uden for folkekirken i december 
2017 blev der således indført en pligt for anerkendte trossamfund til at udarbejde og indsende 
årsregnskaber med henblik på offentliggørelse. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om det 
samlede beløb, trossamfundet har modtaget i donationer, samt oplysninger om donationer fra 
samme donator på 20.000 kr. eller mere. Donators identitet skal fremgå, medmindre der er tale om 
en enkeltperson eller en enkeltmandsvirksomhed.  
 
Rådet skal derfor rejse spørgsmålet om, hvorvidt der ikke allerede efter gældende ret er skabt 
gennemsigtighed på området, så det er muligt for de danske myndigheder at monitorere, hvem 
donatorerne er i forhold til donationer af en vis størrelse. 
 
Det fremgår desuden af lovforslagets indledning, at regeringen vurderer, at håndhævelsen af 
forbuddet kan være forbundet med en række udfordringer, bl.a. i forhold til at sikre bevisgrundlaget 
i de enkelte sager. Det bemærkes i den forbindelse, at det kan vise sig at være vanskeligt at sikre 
en entydig identifikation af en organisation på forbudslisten i udlandet. 
 
Rådet for Etniske Minoriteter skal hertil bemærke, at det jo så også i sagens natur kan være 
vanskeligt for modtageren af donationen at identificere en organisation fra forbudslisten i udlandet, 
og at donationer jo også kan ydes helt anonymt eller via en såkaldt ”stråmand”. Rådet finder 
derfor, at lovforslaget er meget byrdefuldt for modtagere af donationer, der kan have 
anerkendelsesværdige formål, herunder f.eks. muslimske plejehjem og skoler, og som kan blive 
straffet uden at have et egentligt forsæt til at modtage støtte fra fysiske og juridiske personer, der 
ønsker at undergrave det danske værdigrundlag og friheds- og menneskerettigheder. 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Halima El Abassi 

Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter 


