Borgerrepræsentant
Birthe Skaarup (O)

Dato: 16. april 2010
Sagsnr.: 2010-57789
Dok.nr.: 2010-249353

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 12. april 2010 af Birthe Skaarup vedrørende udlån af lokale til foreningen Hindu
Swayamsevak Sangh
Spørgsmål
Af Information den 3. april 2010 og af flere artikler de efterfølgende
dage, fremgår det, at en skole i Brønshøj i påskedagene lagde rum til
en angiveligt ekstremistisk religiøs gruppe.
Det drejer sig om et arrangement som den danske afdeling af Hindu
Swayamsevak Sangh (HSS) står for, og som kommunen har udlånt lokaler til. Der er angiveligt tale om en verdensomspændende organisation, som står bag racistisk motiveret vold og terror.
Jeg ønsker at vide, om borgmester Pia Allerslev synes det er en god
idé, at kommunen udlåner lokaler til en organisation af det tilsnit?
Har kommunen mulighed for forinden udlån at undersøge hvilke organisationer, udlånet sker til? Og er det i givet fald en mulighed man
benytter sig af?
Hvad ved borgmesteren om denne forening?
Hvad er borgmesterens holdning til denne forening, i lyset af de oplysninger, der er bragt på bane af Information?
Svar
Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) er i henhold til folkeoplysningslovens regler, herunder de af Borgerrepræsentationen godkendte retningslinjer for folkeoplysning i Københavns Kommune, godkendt som
folkeoplysende forening. Det skal i den forbindelse nævnes, at efter
folkeoplysningslovens § 33, stk. 3 skal aktiviteter for børn og unge af
idébestemt, politisk og religiøs art sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.
Foreningen har aldrig modtaget økonomisk støtte efter folkeoplysningslovens regler, men har lånt kommunale lokaler siden 1999.
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Side 2 af 2
Kommunen kan i henhold til bl.a. kommunalfuldmagtsreglerne og ligebehandlingsprincippet ikke nægte en lovlig forening at benytte
kommunale lokaler på lige fod med andre lovlige foreninger.
Kommunen skal samtidig sikre, at kommunen ikke støtter en forening,
der arbejder for lovstridige formål eller med ulovlige midler, herunder
virker ved eller søger at nå deres mål ved vold eller anstiftelse af vold.
I overensstemmelse med disse principper må kommunen således nægte lokaleudlån til sådanne foreninger, forudsat at ulovlighederne/de
ulovlige formål kan bevises eller sandsynliggøres.
Det er domstolene, som afgør, om en forening er ulovlig. I det omfang
kommunen har en formodning om, at en forenings virksomhed generelt er ulovlig, er kommunens typiske handlemulighed derfor at indgive en politianmeldelse.
Derudover skal kommunen ved begrundet mistanke om, at kommunens lokaler vil blive brugt til at afholde et møde, hvor der f.eks. vil
blive opfordret til ulovlige/strafbare aktiviteter, søge at forhindre mødet/afvise lån af lokale.
Forvaltningen foretager i den forbindelse en konkret vurdering af lovligheden af de aktiviteter, som foreningen agter at udføre i forbindelse
med lokalelånet. Et konkret eksempel kan fx være, at det af et mødeoplæg fremgår, at foreningen agter at benytte det kommunale lokale til
strafbare aktiviteter som opfordring til vold mod bestemte befolkningsgrupper eller landets myndigheder.
I den konkrete sag har forvaltningens viden om og hidtidige erfaringer
med Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) hverken givet anledning til
mistanke eller overvejelser omkring foreningens generelle eller det
konkrete lokaludlåns lovlighed.
Venlig hilsen

Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen

