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Spørgsmål nr. 912 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om det er politiets og/eller 
PETs opfattelse at der er en sammenhæng mellem de mange 
rapporter om hatecrimes og overfald bl.a. på homoseksuelle, 
f.eks. registeret hos Københavns Kommune, og de nynazisti-
ske/højreekstremistiske miljøer?”

Svar:

Politiets Efterretningstjeneste har oplyst, at der ikke foreligger statistisk 

materiale, som nærmere belyser, om der er en sammenhæng mellem til-

fælde af f.eks. overfald på homoseksuelle og kriminalitet begået af per-

soner med tilknytning til de nynazistiske/højreekstremistiske miljøer.

Efterretningstjenesten har dog samtidig oplyst, at spredning og fremme af 

racistiske og forhånende budskaber fortsat er et af de virkemidler, som 

højreekstremistiske grupper og personer gør systematisk brug af.

Mere generelt kan det oplyses, at Politiets Efterretningstjeneste siden 

1992 har modtaget indberetninger fra politikredsene om kriminelle for-

hold, der kan have racistisk baggrund, og som er rettet mod udlændinge. 

Ordningen blev i 2001 udvidet til at omfatte ethvert forhold med mulig 

racistisk eller religiøs baggrund, uanset om forholdet er rettet mod en 

person eller interesse af udenlandsk eller dansk herkomst.

Der kan i den forbindelse henvises til Politiets Efterretningstjenestes rap-

port vedrørende kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller reli-

giøs baggrund (”RACI-rapporten”), der er tilgængelig på www.pet.dk.

Med virkning fra den 1. januar 2009 omfatter ordningen alle kriminelle 

handlinger, der må anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af 

politiske spørgsmål eller af spørgsmål vedrørende race, hudfarve, natio-

nalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Baggrunden for 

denne udvidelse af ordningen har været et ønske om at skabe en bredere 

og mere samlet kortlægning af hadforbrydelser.

Politiets Efterretningstjenestes RACI-rapporter vil således fremover kun-

ne være med til at give et bedre billede af omfanget og karakteren af had-

forbrydelser, herunder f.eks. voldelige overfald begået med baggrund i 

offerets seksuelle orientering.


