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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Karin Storgaard vedrørende Natha Yoga Center
Spørgsmål
Jyllands-Posten den 24. maj 2009, indeholdt en længere artikel om
Natha Yoga Center. Centret modtager angiveligt et anseeligt beløb i
støtte fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Af artiklen fremgår det, at Centret har en sekt-lignende organisation,
og at der foregår en del aktivitet omkring seksuelle ydelser, der
skal finansiere sekten. Tidligere brugere af Centret advarer i artiklen
mod sekten, der nærmest har specialiseret sig i at hverve sagesløse
unge. Modercentret i Rumænien er under anklage for bl. a. handel
med kvinder og prostitution.
1. På den baggrund vil jeg gerne have en redegørelse om det
konkrete projekt, herunder hvad Centret kan, som gør at det er
fundet støtteværdigt.
2. Samtidig vil jeg gerne oplyses om de generelle regler for støtte, som projektet er vurderet ud fra.
3. Har man på baggrund af de oplysninger pressen har bragt, planer om at revurdere om Centret fortsat skal have støtte?
4. Endelig vil jeg gerne vide, om man overvejer om der er behov
for at stramme tildelingsprocedurerne.

Svar
Ad. 1
Idet det antages, at der med det konkrete projekt henvises til de forskellig forhold, der omtales i anførte avisartikel kan kultur- og fritidsforvaltning oplyse, at foreningen er anmodet om blandt andet at forholde sig til artiklens påstande om, at der sker en overtalelse af deltagere til medvirken i sexproduktion og at der overføres penge fra foreningen til religiøse sekter eller sexindustrien. Foreningens svar på
spørgsmålene giver umiddelbart ikke forvaltningen anledning til at fo-
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retage sig yderligere. Svarene fra Foreningen er vedlagt som bilag 1.
Foreningen har ligeledes fremsendt deres replik til Jyllands-posten –
vedlagt som bilag 2. Det fremgik af foreningens hjemmeside, at deres
kurser var blåstemplet af København Kommune. Dette har foreningen
på forvaltningens opfordring fjernet, da kommunen ikke godkender
endsige kvalitetsstempler hver enkelt aktivitet.
Ad 2
Natha Yoga Center er godkendt som en folkeoplysende forening indenfor aftenskoleområdet af Folkeoplysningsudvalget jf. retningslinierne for området. Foreningen er dermed berettiget til at søge tilskud til
de aktiviteter, der falder inden for retningsliniernes område. For denne
forening er det hovedsageligt yogaundervisning. Godkendte foreninger kan godt have en række aktiviteter udover de tilskudsberettigede,
som dækkes fuldt ud af deltagerbetaling. Disse aktiviteter uden kommunalt tilskud sagsbehandler forvaltningen selvsagt ikke, hverken i
forbindelse med tilskudsansøgning eller regnskabsaflæggelse.
Ad 3
Den omtalte avisartikel er præget af mange gisninger og antagelser.
Dette sammenholdt med forenings svar på forvaltningens spørgsmål
jf. pkt. 1 gør, at forvaltningen ikke umiddelbart anledning til at foretage sig yderligere.
Ad 4
Denne sag giver ikke umiddelbart forvaltningen anledning til overvejelse om at foreslå ændringer i tilskudsproceduren

Til uddybning af besvarelsen henvises til vedlagte bilag
Bilag 1 Svar til Fritid & Idræt
Bilag 2 Svar til Jyllands-Posten
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