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Rigspolitiet, Ledelsessekretariatet har ved e-mail af 21. juli 2009 anmodet om en 
udtalelse i anledning af en henvendelse fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske 
vedrørende omtalen af en anholdelse i pressemateriale udarbejdet af Midt- og 
Vestsjællands Politi. 
 
Midt- og Vestsjællands Politi skal i den anledning bemærke følgende: 
 
Midt- og Vestsjællands Politi udarbejder som andre politikredse en offentlig tilgængelig 
udgave af politikredsens døgnrapport, hvor udvalgte hændelser fra døgnrapporten 
bearbejdes af politikredsens kommunikationsmedarbejdere med henblik på 
offentliggørelse, der sker via udsendelse til pressen samt udlægning på politikredsens 
hjemmeside.   
 
Af denne offentlig tilgængelige døgnrapport fra den 17. juli 2009 (uddrag fra 
døgnrapporten for fredag den 17. juli 2009, kl. 07.00 til lørdag den 18. juli 2009, kl. 
07.00) fremgår bl.a. følgende: 
 
”Anholdelse – Roskilde. 
Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde 
forinden forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt 
kvinden gående i Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad 
hun hed. Hun blev meget ophidset og politiet  måtte bruge peberspray mod kvinden for at 
gennemtrumfe en anholdelse. En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger 
sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.. 
Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af 
retsplejeloven.” 
 
Politikredsens ledelse blev opmærksom på formuleringen, da flere medier den 20. juli 
2009 rettede henvendelse vedrørende formuleringen omkring den anholdtes køn i 
døgnrapportuddragets tredjesidste sætning. 
 
Bemærkningen vedrørende den anholdtes køn er en klar fejl fra politikredsens side, og 
burde ikke have forekommet. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor via de medier, der 
har rettet henvendelse i sagen, beklaget det skete. Det er endvidere indskærpet overfor 
den medarbejder, som udarbejdede den pågældende døgnrapport, at den pågældende 
formulering var irrelevant og upassende og skal undgås i fremtiden. 
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Side 2 
 

 

Da det af politikredsens kontakt til medierne vedrørende hændelsen fremgik, at 
Landsforeningen af bøsser og lesbiske var gået ind i sagen og havde udtalt kritik af 
formuleringen, tog politikredsen den 20. juli 2009 telefonisk kontakt til foreningens 
retspolitiske talsperson Søren Laursen og beklagede ordvalget. Der vedhæftes 
telefonnotat af 20. juli 2009 vedrørende samtalen. 
 
Den pågældende formulering er fjernet fra døgnrapporten på hjemmesiden. 
 
 
   

Med venlig hilsen 
 
 
 

Anders Linnet 
politidirektør 


