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Spørgsmål nr. 1101 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre nærmere for indholdet af den endags-
undervisning Politiets Efterretningstjeneste påtænker at afhol-
de i samtlige politikredse med fokus på bl.a. offer- og myndig-
hedsrelationer, herunder hvilket indhold der vil være omkring 
håndteringen af hadforbrydelser og anmeldelse/registrering af 
disse.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, hvortil der kan henvises:

”Politiets Efterretningstjeneste har i samarbejde med bl.a. In-
stitut for Menneskerettigheder taget initiativ til en temadag om 
hadforbrydelser, som vil blive søgt gennemført i de enkelte po-
litikredse i perioden fra efteråret 2011 til begyndelsen af 2012.

Formålet med initiativet er at styrke den samlede indsats med 
henblik på at forebygge, registrere og efterforske hadforbrydel-
ser.

Københavns Politi har allerede i 2010 gennemført informati-
onskampagnen ”Stop hadforbrydelser” sammen med Køben-
havns og Frederiksbergs kommuner og Institut for Menneske-
rettigheder. Københavns Politi vil derfor bidrage med sine er-
faringer på temadagene i de øvrige politikredse.

Programmet for temadagene vil omfatte forskellige aspekter af 
hadforbrydelser i Danmark, herunder omfang, type, udvik-
lingstendenser, lovgivning og efterforskning af hadforbrydelser 
samt menneskeretlige problemstillinger. Temadagen vil endvi-
dere inkludere en workshop samt perspektiver fra offersiden og 
fokus på mødet mellem myndigheder og offer.

Der henvises i øvrigt til vedlagte program”

Det i udtalelsen omtalte program for temadagene vedlægges.


