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Spørgsmål nr. 275 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren være indstillet på at indføre et afkrydsningsfelt 

på anmeldelsesskemaer, hvor anmelder har mulighed for at til-

kendegive, hvis denne mener at have været udsat for en had-

forbrydelse, således at det vil være muligt både at opgøre an-

tallet af hadforbrydelser ud fra politiets strafferetlige vurde-

ring, samt ud fra offerets oplevelse?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Rigspolitiet ikke 

finder, at et sådant afkrydsningsfelt bør tilføjes politiets an-

meldelsesskabelon, idet anmelders vurdering heraf mest hen-

sigtsmæssigt bør fremgå af den politirapport, der udarbejdes i 

forbindelse med afhøring af anmelder. Rigspolitiet har således 

fokus på at styrke politiets indsats mod bekæmpelse af hadfor-

brydelser i det daglige politiarbejde, herunder at politiet i for-

bindelse med afhøring af anmeldere er opmærksomme på at 

”spotte” og identificere eventuelle hadforbrydelser. Rigsadvo-

katen har til brug herfor udstedt retningslinjer om, at politiet i 

efterforskningen og sagsbehandlingen skal være opmærksom-

me på en række indikationer, der kan pege i retning af, at der i 

en given sag kan foreligge et såkaldt hadmotiv. Det er således 

Rigspolitiets vurdering, at identifikationen af en hadforbrydel-

se bedst sker i forbindelse med (afhørings)dialogen mellem 

anmelder og politi. 

  

Som Rigspolitiet forstår spørgsmålet, efterspørges der en større 

viden om forskellen mellem de strafbare forhold, som politiet 

anser for værende hadforbrydelser, og de af anmelderne ople-

vede hadforbrydelser, idet denne forskel vil kunne belyse et 

eventuelt mørketal på området. 

 

Det kan i den forbindelse oplyses, at Justitsministeriets årlige 

offerundersøgelser også omhandler omfanget af hadforbrydel-

ser set fra ofrenes perspektiv. Offerundersøgelserne omhandler 

imidlertid kun kriminalitetstyperne vold og røveri, ligesom der 

alene spørges ind til ofrenes opfattelse af, om volden/røveriet 

var motiveret af racisme eller ofrets formodede seksuelle ori-

entering.  

 

Afslutningsvis kan det oplyses, at Rigspolitiet har iværksat en 

indsats for at øge antallet af anmeldelser på hadforbrydelses-

området, hvorfor der er påbegyndt en dialog med en række væ-
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sentlige interessenter på området. Det er Rigspolitiets opfattel-

se, at denne dialog bl.a. vil kunne afdække, hvordan der kan 

samarbejdes om at få flere ofre for hadforbrydelser til at an-

melde disse sager til politiet. Endvidere er det ønsket, at dialo-

gen vil kunne belyse mulige vanskeligheder eller barrierer i 

forhold til anmeldelsesprocessen.” 

 

 


