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Besvarelse af spørgsmål nr. S 1663 fra medlem af Folketinget Rosa 

Lund (EL): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1663, som medlem af Folke-

tinget Rosa Lund (EL) har stillet til justitsministeren den 23. juni 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Mette Johansen 
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. S 1663 fra medlem af Folketinget Rosa Lund (EL):  

 
”Mener ministeren, at der er tale om racisme i videoen lagt op 

på Instagramprofilen @deltidsaraber den 21. juni 2021, hvor 

medlemmer af ”Nej til Islam i Danmark” verbalt overfuser en 
ung dreng, og såfremt ministeren mener, at der er tale om ra-

cisme, hvordan forholder ministeren sig så til politiets mang-

lende indgriben i situationen?” 

 

Svar: 

 

Jeg kan ikke inden for rammerne af denne besvarelse redegøre nærmere for 

politiets håndtering af den sag, der henvises til i spørgsmålet, idet det vil 

kræve en høring af Rigspolitiet. 

 

Der skal dog ikke herske tvivl om, at jeg mener, at racisme er uacceptabelt 

i vores samfund, og at det ikke hører nogen steder hjemme. De mennesker, 

der håner eller overfalder andre på grund af race eller religion, har jeg meget 

lidt til overs for. 

 

Jeg kan oplyse, at det følger af straffelovens § 266 b, stk. 1, at den, der of-

fentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse 

eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes 

eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske op-

rindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 

2 år. 

 

Om der i et konkret tilfælde er tale om ytringer omfattet af straffelovens § 

266 b, beror i sidste ende på domstolenes vurdering af samtlige omstændig-

heder i sagen. 
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