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Kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund

1. Indledning

Politiets Efterretningstjeneste har siden efteråret 1992 modtaget underretningfra poli-

tikredsene om kriminelle forhold med mulig racistisk baggrund rettet mod udlændinge.

Ordningen blev i 2001 udvidettil at omfatte ethvert forhold med mulig racistisk eller

religiøs baggrund, uanset om detkriminelle forhold var rettet mod en personeller in-

teresse af udenlandsk eller dansk herkomst. Den 1. januar 2009 blev ordningen på ny

udvidet, således at den nu omfatter alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk

baggrund.

Den seneste udvidelse af ordningen er udtryk for et ønske om en bredere og mere

samlet kortlægning af kriminalitet, derhar sammenhæng med ekstremistiske holdnin-

ger. Det er formålet med udvidelsen at styrke efterretningstjenestens mulighederfor

løbende at vurdere, om der kan konstateres tegn på mere organiseret og systemati-

seret udøvelse af kriminalitet med mulig ekstremistisk baggrund.

Samtidig med udvidelsen af ordningen i 2009 blev politikredsenespligt til at underret-

te Politiets Efterretningstjeneste om forhold med mulig ekstremistisk baggrund afskaf-

fet. Politiets Efterretningstjeneste har således siden 1. januar 2009 indhentet oplys-

ninger om kriminelle forhold omfattet af ordningen ved søgninger direkte i politiets

registre mv. Politiets Efterretningstjenestes søgninger er foretaget på baggrund af

politikredsenes angivelse af, at et kriminelt forhold har mulig ekstremistisk baggrund.

Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste i politiets pore mv. s@gt pa enkeltord,

som vurderesat vere relevante i forbindelse med identificering af forhold med mulig

ekstremistisk baggrund.

Ved rundskrivelse af 29. januar 2009 til samtlige оды har Politiets Efterret-

ningstjeneste anført, hvad politikredsene skal lægge vægt på ved vurderingen af, om
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et forhold har ekstremistisk baggrund. Det fremgår således af rundskrivelsen, at poli-

tikredsene skal anføre, at et forhold har mulig ekstremistisk baggrund, når det krimi-

nelle forhold må anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske spørgs-

mål eller af spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro

eller seksuel orientering.

2. Opgørelse af kriminelle forhold 2009 med mulig ekstremistisk baggrund

2.1. Generelle bemærkninger

Ved søgning i politiets registre mv. er der i 2009 konstateret 489 forhold med mulig

ekstremistisk baggrund. På grund af det store antal forhold i 2009 har Politiets Efterret-

ningstjeneste ikke udarbejdet et resumé af samtlige forhold. Derimod er der — som det

var tilfældet i redegørelsen for 2008 — udarbejdet et resumé af en række sager, der

giver eksempler på forhold, derer illustrative for de enkelte kategorier, jf. bilag 1.

Forholdene er gennemgået og rubriceret på baggrund af en konkret vurdering af, om

forholdet må anses for at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål

vedrørenderace, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, politisk tilhørsforhold, seksu-

el orientering og tro. Den konkrete vurdering er foretaget ud fra samtlige de foreliggen-

de oplysninger, herunder oplysninger om gerningsmanden, omstændighedernei for-

bindelse med detkriminelle forhold, forurettedes opfattelse af forholdets karakter samt

oplysninger om gerningsstedet og forurettede.

Ved gennemgangenaf de 489 forhold, som er konstateret ved Politiets Efterretningstjene-

stes søgninger, er det efter en konkret vurdering fundet, at 183 af forholdene ikke er om-

fattet af ordningen, idet forholdene ikke vurderes at have ekstremistisk baggrund. Det be-

tyder, at der indgår 306 forhold i opgørelsen. I en række af disse 306 forhold (ca. 40) har

det kun været muligt at tilvejebringe meget få oplysningerfra politiets registre mv., f.eks.

en udskrift af politiets døgnrapport. Disse forhold er medtaget i opgørelsen, idet forholde-

ne umiddelbart synes at være ивыke motiveret, og idet politikredsene har vurderet,

at forholdene havde et ekstremistisk motiv.

De 183 udeladte forhold omfatter bl.a. en!række hændelser vedrørende chikane rettet

mod togpersonale, polititjenestemænd, pædagoger og vagtpersonale mv., hvor opfør-
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sel og ordvalg ikke vurderes at have et ekstremistisk motiv, men nærmere er et udtryk

for utilfredshed overfor brug af magtbeføjelser eller andre tjenstlige handlinger.

Herudover omfatter opgørelsen ikke forhold, hvor det trods anvendelse af ord som ”per-

ker” og ”bøsse” er vurderet, at motivet bag forbrydelsen ikke var ekstremistisk, idet ordene

i højere grad blev anvendt som almindelige skældsord eksempelvis i forbindelse med rø-

verier, samlivsproblemer eller efter forudgäende uoverensstemmelser, der ikke kan anta-

ges at være et udtryk for ekstremistiske holdninger.

Derudover er flere forhold bl.a. vurderet som ”drengestreger" og ”almindeligt” hærværk

modflere forurettede, f.eks. graffiti på skoler og andre steder, hvor der udover ord som

"fuck”, ”luder”, ”pik” og ”patter” tillige er malet et hagekors eller lignende. Disse forhold

vurderes ikke at have ekstremistisk baggrund og er derfor udeladt af opgørelsen.

Endvidere ses en del forhold med væltede gravsten (hærværk) på kirkegårde, hvor der

ikke umiddelbart er tegn på forsættil at markere en religiøs eller ateistisk holdning. Disse

forhold vurderes heller ikke at have ekstremistisk baggrund og er derfor også udeladt af

opgørelsen.

Forhold, der kan relateres til kriminelle opgør mellem grupperinger af etniske danskere

og personer med anden etnisk baggrund end dansk(dvs. konflikten mellem rockere og

bandegrupperinger), er heller ikke i 2009 medtaget i opgørelsen. Denne konflikt har

efter Politiets Efterretningstjenestes vurdering ikke udgangspunkt i ekstremistiske moti-

ver, ligesom derheller ikke er tegn på, at den kriminalitet, de kriminelle grupperinger

udfører, har ekstremistisk baggrund. Hovedårsagentil bandekonflikten er efter Politiets

Efterretningstjenestes opfattelse en kamp om dekriminelle markeder, herunder narko-

tikamarkedet.

Endvidere er aktionen ”1001 nat”, hvor flere personer i protest mod den forurening,

somfirhjulstrukne biler skabér, piftede dækkene på adskillige firhjulstrukne biler i Kø

benhavnsområdet, anset forI forhold. Dette skyldes, at der var tale om en samlet of

tion rettet mod flere personer. Derudover er det på baggrund af søgninger i politiets

registre mv. vanskeligt at fastlægge det præcise antal forhold. |

 

Endelig skal det bemærkes, at de forhold, der blev begået i forbindelse med demon-

strationer under afholdelsen af COP15, ikke indgår i de forhold, som er konstateret ved
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Politiets Efterretningstjenestes søgningeri politiets registre mv. Politiets Efterretnings-

tjeneste har ikke foretaget særskilte søgninger efter forhold i forbindelse med COP15,

idet disse forhold — uanset om de kan anses for ekstremistisk motiverede — blev begået

som led i en stor enkeltstående begivenhed, og derfor ikke er udtryk for en generel

tendens på området.

2.2. Antal

Antallet af forhold i 2009 er opgjort pr. 1. januar 2010:

 

7 2005… 2006 7 2007 | 2008 _ 2009
 

 87 227' 35 175 306    
 

Som det fremgår, er det samlede antal kriminelle forhold i 2009 markant højere end

antallet af forhold i 2008. Denne stigning skal ses i lyset af, at ordningen i 2009 blev

udvidettil at omfatte alle kriminelle forhold med muligt ekstremistisk motiv. Stigningeni

antallet af forhold kan dog ikke alene begrundes med udvidelsen af ordningen. Antallet

af forhold, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering eller gerningsman-

dens ekstremistiske opfattelse af politiske spørgsmål, og som nu — i modsætningtil

tidligere — inddrages, udgør således 81 forhold, hvorimod den samlede stigning er på

131 forhold. Der henvisesi øvrigt til afsnit 3.1. om den overordnede udvikling.

 

| |
' Antallet af indberetninger er 96. To af indberetningerne dækker over henholdsvis 130 og 3
enslydende breve medracistisk indhold, hvilket bringer det totale antal forhold op på 227.
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2.3. Forhold

De gennemgåedeforhold er inddelt i grupper, som bl.a. er bestemt efter motivet for

handlingen:

e Racistisk motiveret, herunder

о forhold, hvor etniske danskere har ageret over for personer af anden etnisk

baggrund end dansk.

о forhold, hvor personer af anden etnisk baggrund end dansk har ageret over

for etniske danskere.

o forhold, hvor der er ageret mellem personer af anden etnisk baggrund end

dansk.

e  Religiøst motiveret - dvs. forhold, hvor der er ageret mod religiøse symbolereller

lokaliteter.

e Politisk motiveret = dvs. forhold, hvor gerningsmanden har ageret ud fra sin eks-

tremistiske opfattelse af politiske spørgsmål.

e Seksuelt orienteret — dvs. forhold, hvor der er ageret mod personer på baggrund af

deres seksuelle orientering.

e Tvivisomt ekstremistisk motiv — dvs. forhold, der — om end medenvis tvivl — vurde-

res at veere omfattet af ordningen.

 

 

 

    

_ 2008 |

Forhold __ Antal Procent|
Racistisk motiveret 113 64,8
Religiøst motiveret 9 5,1
Politisk motiveret - -
Seksuelt orienteret? - -
Tvivlsomt ekstremistisk motiv 53 30,1

Total 175 100
 

 

 

? Politisk motiverede og seksuelt orienterede forhold indgik ikke i opgørelsen for 2008.
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2.4. Gerningsindhold

De gennemgåedeforhold er ligeledes inddelt i grupper bestemt efter gerningsindhol-

det:

©
6

©
6

Forskelsbehandling - dvs. situationer, hvor der er mistanke om forskelsbehandling,

f.eks. ved restaurationer, adgangskontrol, under jobsamtale eller lignende.

Chikane - dvs. forhold, der har involveret personlige og skriftlige henvendelsertil

forurettede, herundertilråb, kasten, spytten, generelle trusselsbreve og simpel fy-

sisk kontakt.

Graffiti - dvs. forhold, hvor der er malet eller tegnet diskriminerende symbolereller

tekst på offentlig eller privat ejendom.

Hærværk- dvs. forhold, hvor der er forøvet hærværk mod bygninger eller gen-

stande.

Generel propaganda - dvs. forhold, der har karakter af udbredelse af et generelt

budskab, f.eks. læserbreve, indlæg på hjemmesider, radioudsendelser og opsæt-

ning af bannere og plakater.

Trussel - dvs. forhold, hvor der af gerningsmanden er fremsat specifikke trusler

mod enpersoneller en gruppe.

Vold - dvs. forhold, hvor vold har været anvendt, herunder anvendelse af skydevå-

 

 

 

  

ben.

Drab/drabsforsøg.

__ 2008"
Gerningsindhold Antal! Procent
Forskelsbehandling 9 7,4
Chikane 46 37,7
Graffiti 22 18,0
Hærværk | 6 4,9
Generel propaganda 15 12,3
Trussel _ 10 8,2
Vold | 13 10,7
Drab / drabsforsøg | 1 0,8
Total | 122 100  

 

 

Forskellen i antallet af haendelser rubriceret fer ”forhold” og ”gerningsindhold” skyl-

des, at 131 hændelser alene er vurderet som værende af tvivlsomt ekstremistisk motiv.

 

? Omfatter ikke politisk motiverede og seksuelt orienterede forhold.
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De 131 hændelser indgår derfor ikke i talmaterialet rubriceret under ”gerningsindhold”,

da detville give et forvrænget billede af de faktiske forhold. Der er i bilag 1 angivet ek-

sempler på hændelser, der er vurderet som værendeaf tvivlsomt ekstremistisk motiv. |

2.5. Fordelingen af de enkelte sagstyper

Fordelingen af de enkelte sagstyper er opgjort på følgendevis:

Racistisk
motiveret

F

Chikane

Graffiti

Hærværk

Generel

Trusler

Vold

I alt

2.6. Geografisk fordeling

i Tvivisomt |
Religiøst ekstremistisk Politisk moti- Seksuelt
motiveret motiveret veret orienteret

 

Forholdene medtaget i kategorien ”gerningsindhold” er ligeledes opgjort efter deres

geografiske fordeling blandt politikredsene.

 

 

 

  

2008"
Geografiskfordeling Antal Procent
Nordjylland 6 4,9
Østjylland 10 8,2
Midt- og Vestjylland 6 4,9
Sydøstjylland 3 2,5
Syd- og Sønderjylland 10 8,2
Fyn 10 8,2
Sydsjælland og Lolland-Falster 6 4,9
Midt- og Vestsjælland | 9 | 7,4
Nordsjælland | 22, 18,0
Københavns Vestegn 14 11,5
København 26 | 21,3
Bornholm 0 0,0
Grønland 0 0,0
Færøerne __ __ 0 0,0
Total 122 100    
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3. Vurdering

3.1. Overordnet udvikling

Det samlede anta! kriminelle forhold i 2009 med muligt ekstremistisk baggrund er mar-

kant højere end antallet af forhold i 2008. Stigningen skal ses i lyset af, at ordningen i

2009 blev udvidet til at omfatte alle kriminelle forhold med muligt ekstremistisk motiv.

Stigningen i antallet af forhold kan dog ikke alene begrundes med udvidelsen af ord-

ningen. Antallet af forhold, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering

eller gerningsmandens ekstremistiske opfattelse af politiske spørgsmål, og som nu — i

modsætningtil tidligere — inddrages, udgør således 81 forhold, hvorimod den samlede

stigning er på 131 forhold.

Stigningen i antallet af forhold kan endvidere skyldes, at Politiets Efterretningstjeneste

for første gang i 2009 selv har søgti politiets registre mv. efter de af ordningen omfat-

tede forhold. Stigningen kan også til dels være en følge af, at der i samfundet og medi-

erne har været øget fokus på området. Derudover kan det have haft indvirkning på

antallet af forhold, at Politiets Efterretningstjeneste i januar 2009 udsendte en ny rund-

skrivelse om ordningentil politikredsene.

Stigningen i antallet af forhold i 2009 i forhold til 2008 og tidligere år bekræfter efter

Politiets Efterretningstjenestes opfattelse, at de tidligere års indberetninger ikke har

givet et retvisende billede af antallet af forhold omfattet af ordningen. Den nye ordning,

hvor Politiets Efterretningstjeneste selv søger de relevante forhold i politiets registre

mv., giver derimod et mere fyldestgørendebillede af udviklingen på området. På bag-

grund af de foretagne ændringer af ordningen er det dog på nuværende tidspunkt van-

Skeligt at udtale sig sikkert om udvikling og tendenser på området.

3.2. Forhold rubriceret efter motiv

| |

Der er konstateret 489 forhold, der som nævnt er blevet vurderet enkeltvis. (Politiets

Efterretningstjeneste vurderede ved gennemgangen af forholdene, at 183 forhold ikke

var omfattet af dere: idet forholdene ikke kunne betragtes somnemo-

ereftertiverede. De resterende 306 forhold, som vurderes omfattet af ordningen, er

blevet rubriceret efter gerningsindhold og det underliggende ekstremistiske motiv.
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I forbindelse med efterretningstjenestens vurdering af de 306 forhold, som blev anset

for omfattet af ordningen, er lidt over hvert tredje forhold (131 ud af 306) vurderettil at

haveet tvivlsomt ekstremistisk motiv.

Hærværkog graffiti udgør langt størstedelen af forholdene med tvivlsomt ekstremistisk

motiv. Eksempelvis er der en række forhold, hvor ”bøsse”, ”perker”, hagekors eller lig-

nendeer malet på en offentlig vej, skilte, institutioner mv., men hvor det efter en samlet

vurdering er tvivlsomt, om forholdet er ekstremistisk motiveret, eller om der er tale om

drengestreger. Derudover er en række hærværksrelaterede forhold, hvor hagekors er

ridset på husmure og biler, blevet kategoriseret som værende tvivlsommei forholdtil

det ekstremistiske motiv.

I gruppen ”forhold med tvivlsomt ekstremistisk motiv” er også medtaget forhold, hvor

ytringer som ”perker”, ”sorte svin” og ”bøsserøv” er fremkommeti forbindelse med et

skænderi eller uoverensstemmelse, og hvor det er vanskeligt at vurdere, om ytringen

er ekstremistisk motiveret, eller om der blot er tale om et skældsord sagt i et øjebliks

vrede.

Endelig er en række forhold, hvor det på grund af sagens oplysning er vanskeligt at

vurdere, om derforeligger et ekstremistisk motiv bag handlingerne, medtaget i gruppen

”forhold medtvivlsomt ekstremistisk motiv”.

Ud af samtlige forhold blev 175 vurderettil at være ekstremistisk motiverede. Racistisk

motiverede forhold udgør i den forbindelse den største gruppe (73 af de 175). Langt

Størstedelen af forholdene (65 forhold) er begået af etniske danskere mod danskere

med andenetnisk oprindelse end dansk. Hvert tredje forhold i denne gruppe ses at

være af chikanøs karakter. Forhold, som er vurderet at være af chikanøs karakter, om-

fatter en bred vifte af forskellige forhold fra skriftlige og personlige henvendelser,til

forhold, hvor der har været en simpel fysisk konktakt, uden at det i strafferetlig hen-

seende r karakteriseres som vold.

Politisk motiverede forhold udgør 64 ud af 175 forhold. Gruppen indeholder mange

forskellige typer af forhold, herunder afbrænding af flag, ødelæggelse af valgplakater,

rare]mod ambassader og offentlige bygninger, propaganda,fant trusler og over-

fald på politikere og personer fra den yderste højre og venstrefløj.
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I gruppen medpolitisk motiverede forhold udgør hærværksforholdene den største grup-

pe medlidt under en tredjedel af forholdene.

Religiøst motiverede forhold udgør en mindre gruppe på 21 forhold. Disse forhold om-

fatter primært forhold begået modreligiøse symbolereller lokaliteter. Forholdene forde-

ler sig nogenlunde jævnt inden for de forskellige typer gerningsindhold.

Seksuelt orienterede forhold udgør den mindste gruppe med 17 forhold. Over halvde-

len af de seksuelt orienterede forhold er voldsforhold. Alle voldsforholdene blev begået

mod mænd, som gerningsmanden opfattede som homoseksuelle.

I gruppen seksuelt orienterede forhold indgår endvidere et drabsforsøg, som vurderes

at være omfattet af gruppen ”seksuelt orienterede forhold”, idet motivet til overfaldet

var, at gerningsmanden mente,åt forurettede tidligere var dømt for pædofili.

3.3. Forhold rubriceret efter gerningsindhold

Ud af de 306 forhold, som blev anset for omfattet af ordningen, blev 131 vurderettil at

have et tvivlsomt ekstremistisk motiv. De resterende 175 forhold blev herefter rubrice-

ret efter gerningsindhold

Antallet af forhold rubriceret efter gerningsindholdene chikane, graffiti, hærværk, pro-

paganda, trusler og vold fordeler sig nogenlunde jævnt(22 til 38 forhold). Der er der-

imod ikke mange forhold vedrørende drab/drabsforsøg og forskelsbehandling. Antallet

af forhold vedrørende forskelsbehandling udgør to, hvilket kan forekomme lavt. Det

bemærkes dog i den forbindelse, at det kan være udtryk for, at denne type hændelser

ofte ikke anmeldestil politiet.
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Bilag 1.

Eksemplerpå kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund.

1. Racistisk motiverede forhold

Forskelsbehandling

En person af anden etnisk oprindelse end dansk anmeldte, at han den 12. april 2009

følte sig afvist af en dørmand pga. racisme (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi).

Chikane

Den 26. februar 2009 anmeldte en mand af anden etnisk oprindelse end dansk, at han

og hans datter var blevet overfaldet verbalt af deres naboer, der flere gange havde

kaldt børnene for ”neger”, ligesom de aggressivt havde udtalt ”neger, skrid tilbage til
“

jeres eget land, hvad laver I her?” (Nordsjællands Politi).

Den 15. maj og den 26. august 2009 anmeldte en mand af anden etnisk oprindelse end

dansk, at en række personerkørte forbi en efterskole for indvandrere, mens de råbte

racistiske udsagn, herunder ”perker, sov nu aberi jeres zoo”, ligesom der ved et enkelt

tifælde var blevet kastet med flasker mod skolen (Sydsjællands og Lolland-Falsters

Politi).

Graffiti |

Den 29. december 2009 anmeldte en mand, at der var skrevet ”Perkervenner i Århus”

på hans husmur. Han oplyste samtidigt, at han havde en del venner af anden etnisk

oprindelse end dansk (Østjyllands Politi).

Hærværk

Den 5. maj 2009 anmeldte en medarbejder fra Multikulturel Kvindeforening, at facade-

rudentil foreningen var blevet knust. Der var samtidigt påsat et klistermærke med tek-

sten ”den hvide race skal bevares” og nrdammarénatonaontde (Fyns Politi).

Den 20. september 2009 modtog politiet anmeldelse om, at fire kronragede mænd

etnisk oprindelse. Gerningsmændene havde blandt andet smadret en rude med en

havde udvist racistisk og truende orethpa et pizzeria, hvor personalet var af anden

barstol. Vidner fortalte, at episoden virkede planlagt og racistisk motiveret. Pa ger-

ningsstedet blev der efterfølgende fundet et delvist ødelagt klistermærke med en
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Muhammed-karikaturtegning og påskriften ”we don't like p...” (Nordsjzellands Politi).

Den 2. juni 2009 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk, at der var

blevet skrevet ”perkersvin” i støvet på hansbil, ligesom der var hældt stearin ud over

vinduet og skoddetcigaretter på fronthjelmen (Midt- og Vestjyllands Politi).

Propaganda

Den4. januar 2010 modtog politiet anmeldelse om,at to internetgrupper på Facebook,

i december 2009 have udbredt racistiske udtalelser mod muslimer og Islam (Køben-

havnsPoliti).

Trusler

Den 22. december 2009 anmeldte et taxa-selskab, at nogle kunder under en køretur

havde udtalt sig racistisk overfor taxichaufføren, der havde anden etnisk oprindelse

end dansk, ligesom kunderne havde sunget racistiske sange. Taxichaufføren havde på

et tidspunkt bedt kunderne om at tage en andentaxi, hvorefter den ene kunde tog fati

taxichaufføren og sagde: ”Nu kører du fandme — din perker”, ligesom kundenefterføl-

gendeudtalte: ”Ham perkeren er en død perkeri aften” (Midt- og Vestjyllands Politi).

Vold

Den 19. oktober 2009 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk, at

han på en skovsti havde passeret to kronragede mænd, som råbte ”kom herdit per-

kersvin”, hvorefter de tildelte ham flere slag og spark, ligesom de nikkede ham to skal-

ler (Nordsjællands Politi).

2. Religiøst motiverede forhold

Chikane

Den 15. september 2009 anmeldte etkristeligt tidsskrift, at tidsskriftet havde modtaget

en række e-mails med grove antisemitiske synspuhkter (Sydøstjyllands Politi).

Den 21. juli 2009 anmeldte en person af anden [ox oprindelse end dansk, at hun,

efter at det i medierne havde været nævnt, at hun på sit arbejde i hjemmeværnet bar

tørklæde, havde modtaget en række breve og sms'er med racistisk indhold (Køben-

havnsPoliti). |
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Den 15. maj 2009 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk, at han

havde fundeten toiletrulle på sin dørmåtte, hvorpå der blandt andet var skrevet: ”Allah

= bøsse” og ”profeten syfilisalfons” (Københavns VestegnsPoliti).

Graffiti

Den 1. februar 2009, modtog politiet anmeldelse om, at der var malet ”Hail Satan” og to

omvendte kors på hoveddørentil Indremissions lokaler i Bethania (Midt- og Vestjyl-

lands Politi).

Hærværk

Den 8. marts 2009 anmeldte sikkerhedschefen for den Jødiske Synagoge, at der var

begået hærværk mod en skulptur, der stod i gården til synagogen. Ukendte gernings-

mænd havde smidt betonklodser mod skulpturen samt slået på den med en jernstang

(KøbenhavnsPoliti).

Propaganda

Den 4. februar 2009 modtog politiet anmeldelse om, at en person af anden etnisk op-

rindelse end dansk, i forbindelse med en demonstration havde udtalt følgende i mega-

fon: ”Vi vil gerne dræbe alle jøderne verden over, alle jøder skal slagtes” (Københavns

Politi).

Trusler

Den 23. september 2009 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk,at

han var blevet truet på livet af en muslimsk mand, idet anmelderens kone ikke giktil-

dækket (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi).

Den 30. april 2009 modtog politiet anmeldelse om, at Evangelistbevægelsen havde

modtaget en e-mail med budskab om, at menigheden skulle udsættes for død, vold-

tægter mv. (Nordsjællands Politi).

Vold

Den 26. august 2009 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk, at

hendesbrorville slå hende, fordi hun havde fundet en kæreste fra Irak og ikke fra Af-

ghanistan, hvor de selv kom fraye Sønderjyllands Politi).
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3. Politisk motiverede forhold

Chikane

Den 7. februar. 2009 modtog politiet anmeldelse om, at personer fra White Pride havde

chikaneret personer fra Enhedslisten, der uddelte flyers på Banegårdspladsen (Østjyl-

lands Politi).

Graffiti

Den 19. februar 2009 anmeldte en persontilknyttet Enhedslisten i Århus, at facadentil

Enhedslistens lokaler var blevet overmalet med graffiti. Der var blandt andet skrevet

”Perker elskere”, ”røde svin” og ”WP” (Østjyllands Politi).

Hærværk

Den 10. april 2009 anmeldte et medlem af Dansk Folkeparti, at der havde været ind-

brud i hans garage, hvorefter der var hældt maling ud over gulvet og efterladt en sed-

del, hvorpå der stod ”nazisvin — flyt” (Midt og Vestjyllands Politi).

Den 27. maj 2009 modtog politiet anmeldelse om, at der var begået hærværk mod

Dansk Folkepartis valgplakater (KøbenhavnsPoliti).

Propaganda

Den 23. februar 2009 anmeldte Faaborg-Midtfyn Kommune,at der på flere forskellige

bygninger, lygtepæle og postkasser i Ringe var opsat plakater med budskabet”sit fæd-

reland skylder manalt” samt en række klistermærker med teksten ”Danmarks Nationa-

le Front” (Fyns Politi).

Trusler

Den 3. marts 2009 anmeldte formandenfor et politisk parti, at en person havde truet

hendetelefonisk ved bl.a. at udtale: ”Jeg skyder dig” (KøbenhavnsPoliti).

Den 7. august 2009 anr eldte en mand af andenetnisk oprindelse end dansk, han

havde modtaget trusler over telefonen på grund af hans kritiske holdning til Sadam

 

Hussein. Anmelderen var bl.a. blevet truet med, at der ville blive sat ild til hans lejlig-

hed, og at han ville fà are halsen over (KøbenhavnsPoliti).
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Vold

Den 11. januar 2009 anmeldte en person medtilknytning til den yderste venstrefløj, at

han var blevet overfaldet af fire personer fra White Pride og slået i hovedet med en

flaske (Østjyllands Politi).

Den 20.april 2009 anmeldte en person fra Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse,

at han var blevet overfaldet med slag og spark af to personer medtilknytning til Anti

Fascistisk Aktion fra den yderste venstrefløj (Østjyllands Politi).

4. Seksuelt orienterede forhold

Chikane

Den 1. august 2009 modtog politiet anmeldelse om, at der var kastet med æg mod Gay

Pride Paraden i København (KøbenhavnsPoliti).

Graffiti

Den 9.juni 2009 anmeldte en lesbisk kvinde, at der var blevet malet ”Homo” på hendes

personbil (Sydøstjyllands Politi).

Trusler

Den 25. maj 2009 anmeldte en person, at en række elever fra en nærliggende skole

havde råbt: ”Bøsser”, ”røvhuller” og ”vi vil dræbe jer" efter anmelderen og hans regi-

Strerede partner (Midt- og Vestsjællands Politi).

Vold

Den 30. august 2009 anmeldte en person, at han var blevet overfaldet og slået flere

gangei ansigtet efter at have svaretja til, at han var homoseksuel (Østjyllands Politi).

Den25. juli 2009 modtog politiet anmeldelse om tre forhold, hvor to personer i Køben-

havn efter ”World Outgames” (en sportsbegivenhed for homoseksuelle) havde overfal-

det=medbl.a. slag, spark og kvælertag (Københavnsrt

Drab/drabsforsøg

Den 20. december 2009 rettede en person henvendelsetil politiet øg oplyste, at han

ville skære halsen over på sin underbo, som han mente var во]Dapolitiet kom til

stedet, havde anmelderen stukket underboen gentagne gange med en kniv (Midt- og

Vestjyllands Politi).
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5. Tvivisommeforhold

Chikane

Den 16. februar 2010 modtog politiet anmeldelse om, at en buschauffør efter at være

blevet kaldt ”fede svin” havde kaldt en bilist af anden etnisk oprindelse for ”perker”.

Buschaufføren forklarede dog til politiet, at den anden bilist havde kørt chikanekørsel

mod bussen, og at de på den baggrund havde skændtes (KøbenhavnsPoliti).

Den 19. februar 2009 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse, at en bekendt

uden hendestilladelse havde lagt billeder af hende på internetsiden ”You Tube”. På

billederne bar anmelderen ikke hovedtørklæde, hvilket havde afstedkommet krænken-

de kommentarer (Københavns VestegnsPoliti).

Graffiti

Den 22. august 2009 anmeldte en person, at der var malet hagekors samt ordet ”vam-

le” på hans hus. På genboens husvar derligeledes malet et hagekors og skrevet”ty-

ske svin”. Anmelderen vidste ikke, hvorfor det var gået ud over hans hus (Syd- og

Sønderjyllands Politi).

Den 1. december 2009 anmeldte en person, at der på hans bil var skrevet ”Homosvin”

og ”jeg er børnelokker”, ligesom luften var lukket ud af to af dækkene. Der varinteti

sagen, der indikerede, at ejeren af bilen var homoseksueleller pædofil (Midt- og Vest-

jyllands Politi).

Hærværk |

Den 12. august 2009 anmeldte ejeren af et firma, at der var begået indbrud i firmaets

lokaler. Seks termoruder var i den forbindelse blevet knust, og der var malet ”fucking

bøsse og fucking svans” på facaden. Der var dog intet i sagen, der tydede på, at ejeren

var homoseksuel (Københavns VestegnsPoliti).

Den 28. marts 2009 anmeldte en kvinde, at der var blévet ridset et hagekors på bag-

klappen af hendes personbil. Der var endvidere lavet en 15 cm. lang ridsei bilen. Intet i

sagen pegede på, at hændelsen varracistisk motivereteePoliti).

Trusler
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Den 3. februar 2009 anmeldte en pige af anden etnisk oprindelse end dansk, at hun

var blevet truet med en kniv samtidig med, at der var sagt: ”Hvis du skriger, så stikker

jeg dig ned, din fucking perker.” Den ene af gerningsmændene var af anden etnisk

oprindelse end dansk (KøbenhavnsPoliti).

Den 9. december 2009 anmeldte en person, åt han havde fundet en bombei sin bil.

Bombenviste sig senere at være en attrap. Anmelderen var en aktiv højreorienteret

skribent, der havde skrevet flere indvandrerkritiske indlæg. Anmelderen havde dog

tidligere uvenskaber, som han mistænkte kunne være baggrunden for forholdet (Syd-

Sjællands og Lolland-Falsters Politi).

Vold

Den 19. april 2009 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk, at han

var blevet slået flere gange i ansigtet af sin kærestes stedfar. Både anmelderen og

hans kæreste mente, at overfaldet var racistisk begrundet. Kærestens moder og sted-

faren mente, at episoden skete på grund af et generelt familieskænderi, og fordi an-

melderen røg hash sammen medderesdatter (Nordsjællands Politi).
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