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Spørgsmål nr. 273 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for erfaringerne med de lokale så-

kaldte partnerskabsaftaler, som man har haft i Fyns politikreds, 

og hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer 

samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Fyns Politi, som indledningsvis har oplyst, at politikredsen 

siden 2010 har arbejdet systematisk med hadforbrydelser.  

Fyns Politi har videre oplyst, at politikredsen i juni 2014 ind-

gik et samarbejde med fire interesseorganisationer – Forenin-

gen Lambda, Dansk/Arabisk kultur og videnskab, Tyrkisk Is-

lamisk Kultur Forening og Det jødiske samfund i Danmark – 

samt Odense Kommune i projektet ”Partnerskab mod ha-

tecrime”. Fyns Politi var initiativtager og tovholder på projek-

tet og har varetaget koordinationen og dokumentationen i part-

nerskabet. 

Målet med partnerskabet var at øge den generelle viden om 

hadforbrydelser i befolkningen, men også at skabe bedre mu-

ligheder for at forebygge, afdække og kortlægge hadfor-

brydelser, herunder ved at rådgive og vejlede ofrene om at an-

melde hadforbrydelser til politiet. 

Der blev afholdt et statusmøde i projektet ved udgangen af 

2015. Fyns Politi har oplyst, at alle parter i projektet i forbin-

delse med mødet har udtrykt ønske om at fortsætte samarbejdet 

med afsæt i et nyt kommissorium.  

Fyns Politi har imidlertid oplyst, at politikredsen har oplevet en 

stor forskel i niveauet af og tilgangen til samarbejdet i partner-

skabet. Det er ligeledes Fyns Politis opfattelse, at der ikke har 

været en klar og fælles forståelse af den strategiske hensigt 

med partnerskabet. På den baggrund har der været afholdt en 

række møder med hver enkelt partner i projektet, hvor mulig-

hederne for det fremadrettede samarbejde har været drøftet. 

Fyns Politi har i den forbindelse fremhævet vigtigheden af, at 

partnerskabet foregår i et ligeværdigt samarbejde. Endvidere 

har Fyns Politi oplyst, at politikredsen gerne fremover vil vare-

tage sekretariatsfunktionen samt være facilitator, men at part-

nerskabet skal påtage sig koordinering og iværksættelse af ini-

tiativer. Politikredsen har afslutningsvist oplyst, at denne ud-

melding umiddelbart er blevet modtaget positivt i partnerska-

bet.” 


