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Spørgsmål nr. S 1330 fra medlem af Folketinget Sikandar Siddique 

(UFG):

”Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at vi ikke ser en dansk 

udgave af politidrabet på George Floyd herhjemme?”

Svar:

Jeg vil gerne starte med at understrege, at jeg har stor tillid til det danske 

politi, som jeg synes gør et glimrende stykke arbejde. Hver dag går kvinder 

og mænd på arbejde i det danske politi for at sikre et trygt Danmark. Og det 

skylder vi dem en stor tak for. 

Det er min helt klare forventning, at der ikke forekommer diskrimination, 

når politiet møder samfundets borgere, ligesom det er min ligeså klare for-

ventning, at politiet i forbindelse med udøvelsen af deres virksomhed over-

holder de gældende love og regler, herunder reglerne for magtudøvelse.

Som led i politiuddannelsen undervises betjentene bl.a. i de regler, som fast-

lægger rammerne for politiets arbejde. Det er et gennemgående princip i alle 

politiets uddannelser, herunder efter- og videreuddannelserne, at politiet 

skal opføre sig professionelt og etisk korrekt.

Anklagemyndigheden fører tilsyn med politikredsenes behandling af straf-

fesager med henblik på at påse, at politiet har iagttaget de relevante forskrif-

ter i forbindelse med det daglige arbejde. De regionale statsadvokater er kla-

geinstans for klager over dispositioner inden for strafferetsplejen, f.eks. an-

holdelser, ransagninger osv.

Rigspolitiet fører tilsyn med politiets øvrige opgaver, som f.eks. detentions-

anbringelse og administrative frihedsberøvelser. Rigspolitiet er ligeledes 

klageinstans for klager over politiets dispositioner uden for strafferetsplejen.

Endelig behandler Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som er uafhæn-

gig af både politi og anklagemyndighed, klager over politiets adfærd og ef-

terforsker anmeldelser om strafbare forhold mod politiets personale. Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed behandler også klager over diskrimina-

tion fra politiets side.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vil i forbindelse med sin virksom-

hed gøre Rigspolitiet opmærksom på generelle problemstillinger, som Poli-

tiklagemyndigheden måtte blive bekendt med. 
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Det bemærkes endvidere, at Politiklagerådet, der er den øverste ledelse i 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed, har valgt diskrimination i politiets 

arbejde som et fokusområde for 2020.

Jeg finder på den baggrund ikke anledning til at iværksætte en uafhængig 

undersøgelse af politiet, hvilket bl.a. skal ses i lyset af de allerede etablerede 

kontrolmekanismer for politiets arbejde, herunder Den Uafhængige Politik-

lagemyndigheds kompetence til at behandle klager over politiets adfærd og 

efterforske anmeldelser om strafbare forhold mod politiets personale. Dette 

skal netop sikre, at politiet udøver sin virksomhed inden for de gældende 

regler, herunder regler om diskrimination. 

Jeg vil dog gerne understrege, at det er min klare forventning til politiet, at 

der er den største opmærksomhed på at sikre, at politiet ikke diskriminerer 

borgerne.
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