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Spørgsmål nr. 131 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvornår forventer ministeren, at Rigspolitiets årsrapport ved-
rørende hadforbrydelser for 2018 bliver offentliggjort?”

Svar:

Rigspolitiets årsrapport blev offentliggjort den 28. oktober 2019. Årsrappor-

ten vedlægges til udvalgets orientering.

Årsrapporten viser, at politiet i 2018 registrerede 449 sager, som efter Rigs-

politiets opfattelse kan karakteriseres som hadforbrydelser. Der er dog 

grund til at antage, at der bag dette tal gemmer sig et betydeligt mørketal. 

Det er vigtigt, at alle hadforbrydelser anmeldes til politiet. Fordi en anmel-

delse ofte er en forudsætning for, at politiet kan gøre deres arbejde, så de 

ansvarlige kan blive stillet til ansvar for deres handlinger. Men også fordi vi 

har brug for et mere retvisende billede af problemets omfang, end det vi har 

i dag.  

Jeg har bedt mine embedsmænd om at se på, hvordan indsatsen mod had-

forbrydelser kan styrkes. I den forbindelse vil vi bl.a. se på, hvordan vi kan 

sikre, at offeret kommer mere i centrum. Det er vigtigt, at man som offer for 

en hadforbrydelse oplever at blive lyttet til og taget alvorligt, når man an-

melder et forhold til politiet. Jeg tror også, at fokus på offeret og offerets op-

levelse i forbindelse med en anmeldelse til politiet er et vigtigt element i at 

sikre, at flere hadforbrydelser bliver anmeldt til politiet. 

Jeg har for nylig inviteret en række organisationer på området til et møde i 

Justitsministeriet i begyndelsen af det nye år. Jeg ønsker i den forbindelse 

at drøfte de konkrete udfordringer på området med organisationerne og mu-

lige tiltag for at imødegå disse udfordringer.  
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