
 

 
Enhedslisten:  

Mere effektiv indsats mod hadforbrydelser 
 

I kølvandet på terrordrabene i København i februar er tonen tydeligt skærpet i debatten om ytringsfrihed og 

om minoriteters rettigheder. Det ses dagligt af hadefulde indlæg på sociale medier, men desværre også af 

chikane og overgreb i gadebilledet. 

Ganske almindelige danskere udsættes for forbrydelser, fordi de har en anden hudfarve, en anden religion, 

en anden seksuel orientering eller en anderledes krop end flertallet. Det er helt uacceptabelt. 

 

Enhedslisten vil derfor i den kommende folketingssamling fremsætte et beslutningsforslag om at skærpe 

indsatsen mod hadforbrydelser. 

 

Retsordfører Pernille Skipper siger: 

 

- Et demokratisk samfund tolererer ikke vold. Og slet ikke, at mennesker skal finde sig i, at deres 

hudfarve, religion, seksualitet eller handikap skal udløse voldshandlinger eller hadsk tale. De grove 

udtalelser kan alt for ofte føre til groteske handlinger. Det skal vi sige fra overfor som fællesskab. Og 

vi som politikere må gå foran med et stærkt signal om, at nok er vi alle bange og chokerede, men det 

kan ingen steder berettige vold eller hadsk tale mod uskyldige minoriteter i vores samfund. 

 

- I den aktuelle situation er det vigtigere end nogensinde at vise, at fællesskabet i Danmark ikke 

tolererer hadforbrydelser. Vi foreslår derfor nogle helt konkrete tiltag. I virkeligheden burde det ikke 

være nødvendigt, og man kan være overrasket over, at vi fx ikke allerede registrerer, når en 

forbrydelse dømmes som en hadforbrydelse. Viden er jo en forudsætning for en ordentlig indsats. 

 

- De seneste år har vist, at kun få anmelder hadforbrydelser. Vi har mistanke om, at der er meget 

store mørketal. I den situation er det naturligt, at fx politiet rækker ud til de miljøer, der er udsat for 

hadforbrydelser, og inddrager dem i det forebyggende arbejde. Fyns Politi er gået i spidsen ved at 

etablere Partnerskab mod hadforbrydelser. Det er et eksempel på noget rigtig godt, der burde 

udbredes til hele landet. 

 

 

 

 

Elementerne i Enhedslistens beslutningsforslag: 
 

Partnerskab mod hadforbrydelser i alle politikredse 

Politiet skal oprette partnerskaber mod hadforbrydelser inspireret af den eksisterende fynske ordning. I 

partnerskaberne indgår politi, kommuner samt organisationer, der repræsenterer etniske, religiøse og 

seksuelle minoriteter samt mennesker med handikap. I hver politikreds udpeges en politiansat med særligt 

ansvar for at være tovholder for politikredsens partnerskab. Vedkommende skal stå for opsøgende 

virksomhed i forhold til miljøer, hvor der er risiko for hadforbrydelser, og have overblik over igangværende 

efterforskning af mulige hadforbrydelser i politikredsen. 

 



 
Bedre uddannelse og efteruddannelse af politi 

De kursustiltag, som har været gennemført i en række politikredse i samarbejde mellem politiet og Institut for 

Menneskerettigheder, udbredes, så alle politifolk i Danmark inden for en treårig periode minimum får et 

daglangt kursus i forebyggelse og efterforskning af hadforbrydelser. Hadforbrydelser opprioriteres som en 

fast del af pensum på politiuddannelsen. Det sikres, at oplægsholdere fra etniske, religiøse og seksuelle 

minoriteter indgår i både uddannelse og efteruddannelse af politifolk. 

 

Registrering af domfældelser efter straffelovens paragraf 81, nr. 6 

Rigsadvokaten anmodes om at udarbejde en oversigt over nyere afgørelser, hvor der er sket domfældelse 

efter straffelovens paragraf 81, nr. 6, eller hvor bestemmelsen er påberåbt af anklagemyndigheden. Ifølge 

bestemmelsen anses det faktum, at en lovovertrædelse har karakter af hadforbrydelse, som en skærpende 

omstændighed. Samtidig skal domfældelse efter paragraf 81, nr. 6 indgå som søgekriterium i den 

kommende domsdatabase, som der blev afsat penge til på finansloven for 2015. 

 

Straffelovens paragraf 81, nr. 6: »Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende 

omstændighed, (…) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller 

lignende«. 

 

Særlig afkrydsningsrubrik ved anmeldelse af hadforbrydelser 

På de anmeldelsesformularer, politiet benytter ved borgeres anmeldelser af lovovertrædelser, indføres en 

særlig afkrydsningsrubrik til registrering af hadforbrydelser. 

Formålet er dels at sikre, at den politibetjent, der modtager anmeldelsen, forholder sig til spørgsmålet om 

mulige hadforbrydelser, dels at sikre, at man efterfølgende i politiets registreringer og statistikker har 

hadforbrydelser som et selvstændigt og entydigt søgekriterium. 

 

 

 

 

 

 

Baggrund: 
 

Pernille Skipper har fredag den 10. april 2015 klokken 10.00 kaldt justitsminister Mette Frederiksen (S) og 

social- og integrationsminister Manu Sareen (R) i åbent samråd i Folketingets Retsudvalg. 

 

Hun har stillet dette spørgsmål til de to ministre: 

- Ministeren bedes redegøre for den samlede indsats til bekæmpelse af hadforbrydelser, herunder 

særligt indsatsen hos PET og politiet.  

- Ministeren bedes desuden redegøre for, om regeringen ser en udvikling, som kræver yderligere 

politiske initiativer, samt hvilke initiativer regeringen i så fald vil tage. 

 

På vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold gennemfører COWI i øjeblikket 

en kortlægning af hadforbrydelser. Kortlægningen ventes færdig senere på foråret 2015.  

 

Læs mere på: 

http://www.cowi.dk/menu/project/Oekonomimanagementogplanlaegning/Organisationsudviklingogve

lfaerdsanalyser/Pages/Kortlaegning-af-hadforbrydelser-i-Danmark.aspx 


