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Spørgsmål nr. 279 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren indskærpe over for politikredsene, at der skal 

ske indberetning til PET af alle sager med et muligt racistisk 

motiv og ikke kun af de sager, hvor det kan anses for bevist, 

at der er et racistisk motiv, således at det bliver muligt at se, 

om der er nogle mønstre i sagerne?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet 

følgende udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, hvortil jeg kan hen-

holde mig: 

 

”Politiets Efterretningstjeneste har siden 1992 modtaget under-

retning fra politikredsene om kriminelle forhold og hændelser, 

der kan have racistisk baggrund, og som er rettet mod udlæn-

dinge. Ordningen blev i 2001 udvidet til at omfatte ethvert for-

hold med mulig racistisk eller religiøs baggrund, uanset om det 

kriminelle forhold er rettet mod en person eller interesse af 

udenlandsk eller dansk herkomst.  

 

Politiets Efterretningstjeneste har ved skrivelse af 23. decem-

ber 2008 meddelt politikredsene, at ordningen pr. 1. januar 

2009 udvides til også at omfatte kriminalitet, der udspringer af 

andre ekstremistiske holdninger. Formålet med udvidelsen af 

ordningen er et ønske om en bredere og mere samlet kortlæg-

ning af kriminalitet, der har sammenhæng med ekstremistiske 

holdninger, og at styrke efterretningstjenestens mulighed for 

løbende at vurdere, om der kan konstateres tegn på mere orga-

niseret og systematisk udøvelse af sådanne former for krimina-

litet. 

 

Omfattet af indberetningsordningen er herefter alle kriminelle 

forhold, der muligt har ekstremistisk baggrund. Det fremgår i 

den forbindelse af skrivelsen, at der ikke stilles krav om, at der 

skal foreligge egentligt bevis for det kriminelle forholds eks-

tremistiske baggrund, og at det således er tilstrækkeligt, at der 

blot foreligger mistanke herom.  

 

Det fremgår endvidere af skrivelsen, at Politiets Efterretnings-

tjeneste med henblik på forenkling og effektivisering af den 

nuværende indberetningsordning har besluttet at omlægge ord-

ningen således, at efterretningstjenesten fremover kan indhente 

de relevante oplysninger direkte fra politiets elektroniske sags-

styringssystemer. Denne omlægning vil efter efterretningstje-

nestens opfattelse gøre det muligt at tilvejebringe et mere fyl-

destgørende og retvisende billede af udviklingen på et område, 

som dog fortsat bærer præg af, at alle kriminelle forhold med 
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mulig ekstremistisk baggrund ikke nødvendigvis kommer til 

politiets kendskab. For fremtiden påhviler det derfor alene po-

litikredsene at sikre, at alle opdateringer i politiets elektroniske 

sagsstyringssystemer, der må anses for omfattet af indberet-

ningsordningen, markeres og gøres tilgængelige for Politiets 

Efterretningstjeneste, og der skal således ikke længere ske ind-

beretning til efterretningstjenesten via den hidtil anvendte blan-

ket. 

 

Der henvises i øvrigt til vedlagte kopi af Politiets Efterret-

ningstjenestes skrivelse af 23. december 2008 til politikredse-

ne.” 

 

 

 


