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Besvarelse af spørgsmål nr. 1115 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1115 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. maj 2021. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL). 
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Spørgsmål nr. 1115 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, om der er påbegyndt en strafferetlig ef-
terforskning af organisationen Generation Identitær eller med-
lemmer af den som følge af det hærværk, der er udøvet på me-
trostationer i maj 2021?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har oplyst, at Københavns Politi har foretaget søg-
ninger i politiets registre på anmeldelser vedrørende Generation 
Identitær i perioden fra den 1. maj 2021 til den 25. maj 2021. 
Derudover har politikredsen foretaget en manuel gennemgang 
af samtlige anmeldelser om hærværk i perioden fra den 1. maj 
2021 til den 21. maj 2021. Københavns Politi har på den bag-
grund identificeret to sager af relevans. 
 
København Politi har hertil oplyst, at den ene sag er registreret 
i Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) under hærværk efter 
straffelovens § 291, stk. 1. Sagen blev anmeldt til Københavns 
Politi den 13. maj 2021 af en borger, der havde set en video på 
hjemmesiden Identitaer.dk, som muligvis var optaget på Råd-
huspladsens Metrostation. Borgeren oplyste, at det af videoen 
fremgik, at gruppen Generation Identitær havde opsat store 
mærkater på flere metro- og togstationer i hovedstadsområdet 
med teksten: ”Hold afstand til islamister – beskyt dig selv og 
andre”. Sagen er under indledende efterforskning i Københavns 
Politi.  
 
Derudover er der i POLSAS registreret en sag under racediskri-
mination efter straffelovens § 266 b. Sagen er oprettet på bag-
grund af anmeldelser fra fire borgere indgivet henholdsvis den 
13. og 14. maj 2021. Tre af anmeldelserne er indgået via funk-
tionen ”Tip politiet” på politiets hjemmeside, og alle fire anmel-
delser vedrører ovennævnte mærkater. Københavns Politi har 
oplyst, at sagen er blevet visiteret til videre sagsbehandling.” 


