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Besvarelse af spørgsmål nr. 1523 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1523 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. september 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 
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Spørgsmål nr. 1523 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for hvad ministeren konkret har gjort 

for at sikre, at andre bander eller grupperinger ikke har overtaget 

Loyal To Familias (LTF) ulovlige aktiviteter?” 

 

Svar: 

 

Der skal ikke herske tvivl om, at kriminelle handlinger, som udspringer af 

bandemiljøet, skal stoppes, og at jeg som justitsminister vil gå langt for at 

sikre dette. Regeringen har allerede iværksat en række initiativer for at 

styrke indsatsen mod banderne. Blandt andet har vi sammen med et bredt 

flertal i Folketinget med politiaftalen fra december 2020 sikret en markant 

styrkelse af politiets indsats mod bl.a. bandekriminalitet. Danmark får en 

betydeligt større politistyrke, og dansk politi etablerer en ny stærk national 

efterforskningsenhed, som skal styrke efterforskningen og opklaringen af 

blandt andet bandekriminalitet.  

 

Opløsningen af LTF som forening betyder selvsagt ikke, at medlemmerne 

af LTF pludselig stopper med at være kriminelle. Derfor skal vi også fort-

sætte med at lægge pres på de her skruppelløse og forhærderede kriminelle.  

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at politiet har stort fokus på at bekæmpe 

de kriminelle aktiviteter, som begås i bandemiljøet og af organiserede kri-

minelle, uanset hvilken bande der måtte stå bag de kriminelle aktiviteter. 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere ind-

hentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet og landets politikredse følger udviklingen omkring 

Loyal to Familia (LTF), herunder hvordan den nu forbudte for-

ening LTF agerer i bandemiljøet. Det vurderes løbende, om per-

soner tilknyttet den kriminelle gruppe viderefører foreningen, 

og om der i den forbindelse kan indledes strafforfølgning, samt 

om personer relateret til LTF i forbindelse med dannelse af alli-

ancer med andre kriminelle grupper overtræder straffeloven. 

 

Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at de personer, der tid-

ligere udgjorde LTF, efter politiets opfattelse fortsat udøver for-

skellige kriminelle aktiviteter, herunder personfarlig kriminali-

tet, selv om LTF som forening er opløst ved dom. 
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Det vurderes dog, at forbuddet mod Loyal To Familia (LTF) har 

været med til at svække LTF markant, og politiet har med op-

løsningen generelt fået flere lovgivningsmæssige redskaber til 

at reducere LTF’s aktiviteter og synlighed i det offentlige rum.  
 

Rigspolitiet skal i forlængelse heraf bemærke, at politiet gene-

relt har fokus på at bekæmpe de kriminelle aktiviteter, som be-

gås i bandemiljøet og af organiserede kriminelle. Dette gælder, 

uanset hvilken bande som måtte stå bag de kriminelle aktivite-

ter.” 

 

Regeringen følger udviklingen på området tæt og lytter til politiets ønsker 

og behov, og vi vil ikke tøve med at tage de skridt til at bekæmpe banderne, 

som udviklingen i bandesituationen tilsiger. 
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