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Spørgsmål nr. 1158 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - samrådsspm. 

AK om hatecrimes den 18. september 2008 redegøre for de 

engelske og svenske erfaringer med forbindelsesofficerer 

mellem det homoseksuelle miljø og politiet?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet 

følgende udtalelse fra Rigspolitiet, hvortil der henvises:  

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet oplysnin-

ger hos de britiske myndigheder, som bl.a. har oplyst, at der i 

Storbritannien på nationalt plan er nedsat en strategisk ar-

bejdsgruppe med henblik på at imødegå kriminalitet, hvor 

motivet er begrundet i forurettedes race, seksuelle oriente-

ring, religion mv. Arbejdsgruppen, der har deltagelse af flere 

forskellige myndigheder, lægger navnlig vægt på, at der som 

led i indsatsen på området etableres kontakt til og samarbejde 

med repræsentanter for de forskellige offergrupperinger. 

 

De nationale strategier for indsatsen mod hate crime udmøn-

tes lokalt i de enkelte politikredse, hvilket indebærer, at der 

ikke nødvendigvis er en ensartet organisering af arbejdet.  

 

I flere politikredse deltager repræsentanter for det homosek-

suelle miljø i lokalt etablerede uafhængige rådgivende grup-

per. Herudover har de større politikredse ansat personale, der 

har til opgave at etablere relationer til det homoseksuelle mil-

jø.” 

 

Vedrørende forholdene i Sverige kan der henvises til den samtidige be-

svarelse af spørgsmål nr. 1157 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 

 

Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 6. februar 2009 af 

spørgsmål nr. 268 (Alm. del) fra Retsudvalget, har Rigspolitiet anmodet 

alle politikredse om at udpege en kontaktperson, som Landsforeningen 

for Bøsser og Lesbiskes lokalafdelinger vil kunne rette henvendelse til. 

 

 

 

 


