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Besvarelse af spørgsmål nr. 361 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del). 

 

Spørgsmål: 

 

”Er det justitsministerens opfattelse, at problemet - som omtalt i vedlagte artikel - 

er af mindre omfang? På hvilken statistisk grundlag bygger justitsministeren sin 

besvarelse?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politidi-

rektøren i København, der har oplyst følgende: 

 

”Hate-crime” er efter Københavns politis opfattelse ikke egentlig defineret, men 

skal vel forstås således, at det er en type kriminalitet, hvor motivet til kriminalite-

ten hos gerningsmændene alene er funderet i deres afsky eller had mod en anden 

gruppe af personer, som af en eller anden grund er afvigere fra gerningsmændenes 

opfattelse af det normale, som f.eks. bøsser. 

 

Som udgangspunkt registrerer politiet alene anmeldere, vidner eller gernings-

mænd med navn, personnummer og adresse, og således uden oplysninger om de-

res seksuelle, religiøse eller anden orientering, ligesom deres etniske baggrund ik-

ke registreres. 

 

Københavns politi har således ikke mulighed for at fremlægge statistik på antallet 

af sager, hvor de forurettede er bøsser, eller hvor motivet til vold eller gaderøveri-

er alene er motivet i den forurettedes seksuelle orientering. 

 

Politiet behandler alle anmeldelser, forurettede m.fl. ens, og alle typer sager får en 

objektiv og seriøs behandling, uanset de involverede personers seksuelle eller re-

ligiøse orientering. 

Uagtet at der ikke kan tilvejebringes statistisk materiale, er det Københavns politis 

skøn, at der alene er tale om et mindre antal sager årligt, hvor vold eller anden kri-

minalitet har udspring i de forurettedes seksuelle orientering. 
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Københavns politi er i øvrigt meget opmærksomme på problemet, og herunder 

særligt i den Indre By og Ørsteds Parken, hvor erfaringsmæssigt især bøsser fær-

des meget. 

 

På baggrund af de indtil nu indhentede erfaringer omkring ”hate-crime” mod bøs-

ser, har Københavns politi ikke fundet det fornødent at iværksætte særlige målret-

tede indsatser mod fænomenet, idet områderne hvor bøsserne oftest færdes gene-

relt er mål for intensiv og synlig patruljering på grund af de mange diskoteker, re-

stauranter m.v., som er lokaliseret i området.” 

 

 

Jeg kan endvidere oplyse, at det som led i implementeringen af integrationsplanen af 11. maj 

2005 og regeringens aftale af 17. juni 2005 med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne - ”En 

ny chance til alle” - er blevet besluttet, at der skal iværksættes en indberetningsordning vedrø-

rende afgørelser i sager begået med baggrund i offerets race, hudfarve, nationale eller etniske 

oprindelse, tro eller seksuelle orientering. 

 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Justitsministeriet for tiden drøfter spørgsmålet om iværksæt-

telsen af denne indberetningsordning med Rigsadvokaten, og at disse drøftelser endnu ikke er 

afsluttet. 

 


