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2005
Godkendelse
Natha Yogacenter blev af Folkeoplysningsudvalget godkendt og fik
bevilget tilskud som folkeoplysende forening. Foreningen søgte tilskud
til kurser primært inden for emnerne yoga, tantra og blev godkendt til et
samlet tilskud på 378.959 kr.

Sagsbehandler
Maria Hvass

2007
Tilsyn
Kultur og Fritidsforvaltningen gennemførte et tilsyn med særligt fokus
på beskrivelsen af tilskudsberettigede kurser på foreningens
hjemmeside. Tilsynet medførte en justering af kursusbeskrivelserne.
2009
Artikel i Jyllands-Posten
Jyllands-Posten bragte en artikel, der beskrev Natha Yogacenter som en
sektlignende organisation, hvor der også foregår en del aktivitet omkring
seksuelle ydelser. Et medlem af borgerrepræsentationen stillede i den
forbindelse spørgsmål vedrørende foreningen og dens aktiviteter.
Forvaltningen lagde i sit svar vægt på, at en godkendt folkeoplysende
forening kan gennemføre aktiviteter både inden for og uden for loven,
forvaltningen har dog kun lovhjemmel til at føre tilsyn med de
aktiviteter, der bliver gennemført med tilskud.
2010
Borgerhenvendelse
Forvaltningen blev i august 2010 kontaktet af to borgere, der beskrev
særligt to forhold, de vurderede som kritiske i forhold til Natha
Yogacenters aktiviteter. Det ene forhold var, at nogle af aktiviteterne
havde religiøs karakter. Det andet var, at der fandt en seksuelt
orienteret manipulation eller misbrug sted af unge piger på skolen (se
vedlagte bilag 1). Forvaltningen tog sagen meget alvorligt og bad for det
første om yderligere dokumentation til vurdering af forholdet omkring
forkyndelse (hvilket der ikke kan gives tilskud til efter
folkeoplysningsloven) for det andet opfordrede forvaltningen borgerne
til at henvende sig til politiet med den del af anklagen, som vedrører
muligt seksuelt misbrug, hvilket er et strafferetligt anliggende og ikke et
område under folkeoplysningsloven. Forvaltningen modtog ikke
yderligere konkret dokumentation vedrørende eventuel forkyndelse, og
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Natha Yogacenter tilbageviste anklagen. Med hensyn til en konkret
politihenvendelse ønskede borgeren ikke på daværende tidspunkt at
tage det skridt.
Borgerhenvendelsen førte til, at forvaltningen førte endnu et grundigt
tilsyn med foreningen – se nedenfor.

2010
Tilsyn
På baggrund af en borgerhenvendelse gennemførte forvaltningen et
omfattende tilsyn med Natha Yogacenter. Tilsynet førte til,
1. at Natha Yogacenter fik beskåret sit tilskud, så foreningens samlede
tilskud i perioden 2010-2013 er faldet fra 691.056 kr. til 482.807.
Begrundelsen herfor er primært, at der var lavet dobbeltindberetninger
på dele af lærerlønsudgifterne.
2. at foreningen ændrede sin bestyrelsessammensætning, så der ikke
længere er ulovligt personsammenfald mellem bestyrelsen af den
folkeoplysende forening og udlejers bestyrelse.
3. at Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der fremover skal
udarbejdes et særligt statusnotat om foreningen i forbindelse med den
årlige regnskabsaflæggelse.
Årligt tilsyn
Der er ikke siden fundet noget at bemærke i forbindelse med det årlige
tilsyn i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Væsentlige kriterier for vurdering
Aktivitet inden for og uden for folkeoplysningsloven
En godkendt og tilskudsberettiget folkeoplysende forening kan udbyde
aktiviteter både inden for og uden for folkeoplysningslovens rammer.
Forvaltningen kan dog kun forholde sig til den del af aktiviteterne, som
er tilskudsberettigede. Det er også kun den del af foreningens
aktiviteter, hvortil forvaltningen har tilsynspligt.
Både medieomtale og borgerhenvendelser har for hovedpartens
vedkommende omhandlet den del af Natha Yogacenters aktiviteter, der
ligger uden for folkeoplysningsloven og derfor ikke modtager tilskud.

Rette myndighed
Nogle af de henvendelser, forvaltningen har modtaget omkring Natha
Yogacenter, har handlet om, at kvindelige deltagere på yogakurserne
har oplevet, at de af deres undervisere og gennem gruppepres er blevet
skubbet længere ind seksuelle aktiviteter, end de egentlig har haft lyst
til. Også her har forvaltningen måtte henvise til, at sådanne
henvendelser skal stiles til den myndighed, der forvalter den rette
lovgivning, da folkeoplysningsloven ikke dækker sådanne områder.
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Anmeldelser om strafferetslige forhold skal således anmeldes til politiet
og ikke til kommunen.

Aftenskolens frihedsrettigheder
Andre henvendelser har henvist til foreningens emnevalg, herunder
tantra. Aftenskolevirksomheden er i folkeoplysningsloven sikret fire
basale frihedsrettigheder: det frie lærervalg, det frie emnevalg, den frie
deltagelse og den frie etableringsret. Der er i folkeoplysningsloven en
negativliste over fag, der ikke gives tilskud til – yoga, herunder tantrisk
yoga er ikke på den liste. Kommunen kan tilføje fag til denne
negativliste, men det har Folkeoplysningsudvalget i København ikke
ønsket.

Tilskud til aftenskoler
Reglerne for tilskud til aftenskoler er bestemt af folkeoplysningsloven og
Københavns Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysning.
Betingelserne for at kunne godkendes som folkeoplysende forening er,
at foreningen har en demokratisk opbygning med en valgt bestyrelse
samt, at foreningen udbyder folkeoplysende undervisning, der er åben
for alle.
Aftenskoler, der modtager tilskud, får primært tilskud til lærer- og
lederløn. Hvis betingelserne er opfyldt, kan de også modtage
lokaletilskud.
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for de emner, der fremgår af
den såkaldte negativ-liste (se bilag 2), men derudover stiller hverken
Folkeoplysningsudvalget eller forvaltningen betingelser for
undervisningsemnerne, hvilket hænger tæt sammen med de
ovenstående grundlæggende frihedsrettigheder.
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