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Besvarelse af spørgsmål nr. S 1098 fra medlem af Folketinget Sikandar 

Siddique (UFG) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1098, som medlem af Folke-

tinget Sikandar Siddique (UFG)  har stillet til justitsministeren den 11. marts 

2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    
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Spørgsmål nr. S 1098 fra medlem af Folketinget Sikandar Siddique 

(UFG):  

 

”Hvad er ministerens kommentar til udsagnene om dansk politi 

i artiklen »Politimand begik sit livs dumhed: I dag er jeg flov« 

på bt.dk den 10. marts 2021, herunder specifikt udsagn som »her 

er reglerne ikke helt så sort-hvide, som jeg i sin tid lærte på Po-

litiskolen« og beskrivelsen af metoder, der må siges at være 

utraditionelle, hvis ikke direkte ulovlige?” 

 

Svar: 

 

Jeg tager meget skarp afstand fra adfærd og metoder af den karakter, som 

beskrives i den artikel, der henvises til i spørgsmålet.  

 

Politiet er og skal være garant for retsstatens grundlæggende principper, og 

det siger derfor sig selv, at politiet skal overholde gældende lovgivning i 

forbindelse med arbejdet. Politibetjente, der begår lovbrud eller i øvrigt be-

nytter metoder af den karakter, der er beskrevet i artiklen, hører ikke 

hjemme i dansk politi.  

 

Det er derfor også min helt klare forventning, at politikredsene griber ind 

over for medarbejdere, som ikke lever op til de rammer, der er for ansættel-

sen i dansk politi. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at Københavns Politi 

på baggrund af den bog, der er omtalt i ovennævnte artikel, har opfordret 

ansatte, som måtte have kendskab til lovovertrædelser begået af kollegaer, 

til at gå ledelsen, indgive en anmeldelse til Den Uafhængige Politiklage-

myndighed eller benytte sig af den whistleblowerordning, der findes i dansk 

politi.  

 

Jeg har også noteret mig, at Københavns Politi på baggrund af de fremhæ-

vede eksempler fra bogen nu vil vurdere, om der er grundlag for en anmel-

delse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. 

 

Jeg vil dog samtidig understrege, at jeg generelt har stor tillid til det danske 

politi, som hver dag gør et stort og meget vigtigt stykke arbejde for at sikre 

vores allesammens tryghed.   
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