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Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund

1. Indledning

Politiets Efterretningstjeneste har siden efteräret 1992 modtaget underretningfra politi-

kredsene om kriminelle forhold med mulig racistisk baggrund rettet mod udlaendinge.

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

religiøs baggrund, uanset om det kriminelle forhold var rettet mod en personeller inte-

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

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

grund.

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 muligheder for

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

ret udøvelse af kriminalitet med mulig ekstremistisk baggrund.

Samtidig med udvidelsen af ordningen i 2009 blev politikredsenes pligt til at underrette

Politiets Efterretningstjeneste om forhold med mulig ekstremistisk baggrund afskaffet.

Politiets Efterretningstjeneste har således siden 1. januar 2009 indhentet oplysninger

om kriminelle forhold omfattet af ordningen ved søgningerdirekte 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 Poli-

tiets Efterretningstjeneste i politiets registre mv. søgt på enkeltord, som vurderes at

være relevante i forbindelse med; identificering af forhold med mulig ekstremistisk bag-

grund. Listen over relevante sde bliver løbende opdateret.

Ved rundskrivelse af 29. januar 2009til samtlige politikredse har Politiets Efterretnings-

tjeneste anført, hvad politikredsele skal lægge vægt på ved vurderingen af, om etfor-

hold har ekstremistisk baggrund.' Det fremgår således af rundskrivelsen, at politikred-

sene skal anføre, at et forhold har mulig ekstremistisk baggrund, når det kriminelle for-
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hold må anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske spørgsmål eller

spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel

orientering.

2. Opgørelse af kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund
 

2.1. Generelle bemærkninger

Ved søgning i politiets registre mv. er der i 2010 konstateret 456 forhold med mulig

ekstremistisk baggrund. På grund af det store antal forhold i 2010 har Politiets Efterret-

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

var tilfældet i redegørelserne for 2008 og 2009 — udarbejdet et resumé af en række

sager, der giver eksempler på forhold, der erillustrative 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, omstændighederne i for-

bindelse meddetkriminelle forhold, forurettedes opfattelse af forholdets karakter samt

oplysninger om gerningsstedet og forurettede.

Ved gennemgangen af de 456 forhold, som er konstateret ved Politiets Efterretnings-

tjenestes søgninger, er det efter en konkret vurdering fundet, at 122 af forholdene ikke

er omfattet af ordningen, idet forholdene ikke vurderes at have ekstremistisk baggrund.

Det betyder, at der indgår 334 forhold i opgørelsen. I en række af disse 334 forhold har

det kun været muligt at tilvejebringe meget få oplysninger fra politiets registre Mv.,

f.eks. en udskrift af politiets døgnrapport. Disse forhold er imidlertid medtaget i opgø-

relsen, bl.a. fordi politikredsene har vurderet, at forholdene havde et ekstremistisk mo-

tiv. | |

De 122 udeladte forhold omfatter bl.a. en række hændelser vedrørende chikane rettet

modpolititjenestemænd, kommunalt ansatte mv., hvor opførsel og ordvalg ikke vurde-

res at have et ekstremistisk motiv, men nærmere er et udtryk for utilfredshed overfor

brug af magtbeføjelser eller andre tjenstlige handlinger.
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Herudover omfatter opgørelsen ikke forhold, hvor det trods anvendelse af ord som

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

ordenei højere grad blev anvendt som almindelige skældsord eksempelvis i forbindel-

se med overfald, nabostridigheder, samlivsproblemer eller efter forudgående uover-

ensstemmelser, der ikke kan antages at være et udtryk for ekstremistiske holdninger.

Derudoverer 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”, ”perker” og ”bøsse”tillige er malet et hagekors eller lignende. Disse forhold vur-

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

Endvidere ses ligesom i 2009 en del forhold med væltede gravsten (hærværk) på kir-

kegårde, hvor der ikke umiddelbart er tegn på forsættil at markere enreligiøs eller ate-

istisk holdning. Disse forhold vurderes heller ikke at have ekstremistisk baggrund og er

derfor ligeledes udeladt af opgørelsen.

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

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

bandegrupperinger), er heller ikke i 2010 medtaget i opgørelsen. Denne konflikt har

efter Politiets Efterretningstjenestes vurdering ikke udgangspunkt i ekstremistiske moti-

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

udfører, har ekstremistisk baggrund. Hovedårsagentil bandekonflikten er efter Politiets

Efterretningstjenestes opfattelse en kamp om de kriminelle markeder, herunder narko-

tikamarkedet.

e
s

a
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2.2. Antal

Antallet af forhold i 2010 er opgjort pr. 31. december 2010:

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
 

 87 227' 35 175 306 334     
 

Som det fremgår, er det samlede antal kriminelle forhold i 2009 og 2010 markant høje-

re end antallet af forhold i 2008. Dennestigning skal ses i lyset af, at ordningen i 2009

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

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

Antallet af forhold, der er motiveret af gerningsmandens ekstremistiske opfattelse af

politiske spørgsmål eller spørgsmål om seksuel orientering, og som siden 2009er ble-

vet inddraget, udgør således i 2010 67 forhold, mens den samledestigning fra 2008til

2010 er på 159 forhold. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1. om den overordnede udvik-

ling.

 

lAntallet af indberetninger er 96. To af indberetningerne opie over henholdsvis 130 og 3

enslydende breve medracistisk indhold, hvilket bringer det totale antal forhold op pa 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.

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

for etniske danskere.

о forhold, hvor der er ageret mellem personer af anden etnisk baggrundend

dansk.

Religiøst motiveret - dvs. primært forhold, hvor der er ageret modreligiøse symbo-6

ler eller 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 være omfattet af ordningen.

 

 

 

   

2009

Forhold Antal Procent

Racistisk motiveret 73 23,9
Religiøst motiveret 21 6,9
Politisk motiveret 64 20,9
Seksuelt orienteret 17 5,6.
Tvivisomt ekstremistisk motiv 131 42,8

Total 306 100 
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2.4. Gerningsindhold

De gennemgåedeforhold er ligeledes inddelt i grupper bestemt efter gerningsindhol-

det:

®

è

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 eller 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 pa offentlig eller privat ejendom.

Hærværk - dvs. forhold, hvor der er forøvet hærværk mod bygningereller 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

moden personeller en gruppe.

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

 

 

 

 

ben.

e  Drab/drabsforsog.

2009
Gerningsindhold Antal|__ Procent
Forskelsbehandling 2 1,1
Chikane 38 21,7
Graffiti 22 12,6
Hærværk 32 18,3
Generel propaganda 24 13,7
Trussel 26 14,9
Vold | 30 17,1
Drab / drabsforsøg | 1 0,6
Total | 175 100   

 

 

Forskellen i antallet af веке rubriceret under ”forhold” og ”gerningsindhold” |

des, at 195 hændelser alene er vurderet som værendeaf tvivlsomt ekstremistisk motiv.
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De 195 hændelser indgår derfor ikke i talmaterialet rubriceret under ”gerningsindhold”,

da detville give et forvrængetbillede 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 angivet pä folgendevis:

Racistisk
motiveret

Е

Chikane

Graffiti

Hærværk

Generel
Trusler

Vold

Drab/drabsf

| alt

2.6. Geografisk fordeling

Religigst
motiveret

Tvivisomt

ekstremistisk Politisk moti-
motiveret

 

Seksuelt
veret orienteret

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

geografiske fordeling blandt politikredsene.

 

 

 

  

2009
Geografisk fordeling Antal Procent
Nordjylland 7 4,0

Østjylland 20 11,4
Midt- og Vestjylland 11 6,3
Sydøstjylland 9 5,1
Syd- og Sønderjylland 6 3,4
Fyn | 16 9,1
Sydsjælland og Lolland-Falster 15 8,6
Midt- og Vestsjælland 11 6,3
Nordsjælland! 20 11,4
Københavns Vestegn 12 | 6,9
København 47 26,9
Bornholm 1 0,6
Grønland 0 0,0
Færøerne 0 0,0

Total 175 100    
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3. Vurdering

3.1. Overordnet udvikling

Det samlede antal kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund eri for-

hold til 2009 steget fra 306 til 334, hvilket svarer til en stigning på ca. 9%. Der er såle-

des tale om en mindre stigning, som dog skal ses i sammenhæng med,at antallet af

forhold, som vurderes at have et tvivlsomt ekstremistisk motiv, er steget fra 131 forhold i

2009til 195 forhold i 2010.

Ordningen,hvor Politiets Efterretningstjeneste selv søger efter relevante forhold i politi-

ets registre mv., blev som nævnt indført i 2009. Det er Politiet Efterretningstjenestes

opfattelse, at tallene fra 2010 bekræfter, at den nye ordning giver et mere retvisende

billede af antallet af forhold omfattet af ordningen. Eftersom ordningen i sin nuværende

form kun har eksisteret siden 2009 er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at udtale

sig sikkert om udvikling og tendenser på området.

3.2. Forhold rubriceret efter motiv

Der er konstateret 456 forhold, der som nævnt er blevet vurderet enkeltvis. Politiets

Efterretningstjeneste vurderede ved gennemgangen af forholdene, at 122 forhold ikke

var omfattet af ordningen, idet forholdene ikke kunne betragtes som ekstremistisk moti-

verede. De resterende 334 forhold, som vurderes omfattet af ordningen, er herefter

blevet rubriceret efter gerningsindhold og det underliggende ekstremistiske motiv.

I forbindelse med efterretningstjenestens vurdering af de 334 forhold, som blev anset

for omfattet af ordningen, er knap 2/3 af forholdene (195 ud af 334) vurderettil at have

et tvivlsomt ekstremistisk motiv.

, "perker”, hagekorsellerlig-

Hærværk og graffiti udgør langt størstedelen af forholdene med tvivlsomt ekstremistisk

otiv. Eksempelvis er der en række forhold, hvor ”bøss

nende er malet på bl.a. skilte og bygninger, men hvor der efter en samlet vurdering

verken findes at være den fornødne sikkerhedfor, at der er tale om drengestregereller

ærværk medet ekstremistisk motiv. Af samme grund er | række hærværksrelaterede

forhold, hvor hagekors er ridset i bl.a. biler, blevet kategoriseret som værende tvivl-

sommei forhold til det ekstremistiske motiv.
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I gruppen ”forhold med tvivlsomt ekstremistisk motiv” er også medtaget forhold, hvor

ytringer som ”perker”, ”sorte svin”, ”hvide svin” og ”homo” er fremkommeti forbindelse

med et skænderi eller en uoverensstemmelse, men hvor det er vanskeligt at vurdere,

om ytringen er ekstremistisk motiveret, eller om der blot er tale om et skældsord sagti

et øjebliks vrede.

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

vurdere, om der foreligger et ekstremistisk motiv bag handlingerne, medtaget i gruppen

"forhold med tvivisomt ekstremistisk motiv”, bl.a. fordi politikredsene har vurderet, at

forholdene havde et ekstremistisk motiv.

Ud af samtlige forhold blev 139 vurderettil at være ekstremistisk motiverede. Racistisk

motiverede forhold udgør i den forbindelse den største gruppe (62 af de 139). Langt

størstedelen af forholdene (50 forhold) er begået af etniske danskere mod danskere

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

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

fatter forskellige forhold, såvel skriftlige som personlige henvendelser, herunder et en-

kelt forhold, hvor en person har fået kastet vand på sig, uden at deti strafferetlig hen-

seendeerblevet karakteriseret som vold.

Politisk motiverede forhold udgør 37 ud af de 139 forhold. Gruppen indeholder mange

forskellige typer af forhold, herunder hærværk mod ambassader og offentlige bygnin-

ger, propaganda, samttrusler og overfald på politikere samt personer fra den yderste

højre- og venstrefløj. EL

| 2009 udgjorde de politisk motiverede forhold 64 ud af 175 forhold. Der er således tale

om et markantfald i antallet af politisk motiverede forhold fra 2009 til 2010, hvilket kan

skyldes, at der i 2009 blev afholdt valg til Europa-Parlaméntet samt kommunalvalg, og

at der i forbindelse med valghandlinger typisk kan konstateres et forøget antal politisk

motiverede forhold.

Seksuelt orienterede forhold udgør 30 ud af de 139 forhold. Dette er en stigning i for-

hold til 2009, hvor 17 ud af 175 forhold var seksuelt orienterede. En tredjedel af de sek-

suelt orienterede forhold vedrører chikane te ud af 30). Ca. halvdelen af disse chika-

neforhold har været verbal chikane i form af tilråb rettet mod homoseksuelle mænd. En

anden tredjedel af de seksuelt orienterede forhold er voldsforhold (11 ud af 30). Alle
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voldsforholdene blev begået mod mænd, som gerningsmændene opfattede som homo-

seksuelle. I 2009 var 11 af de 17 seksuelt orienterede forhold voldsforhold.

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,at forurettede var pædofil.

Stigningen fra 2009 til 2010 i antallet af seksuelt orienterede forhold skal muligvis sesi

sammenhæng med, at Københavns Politi, Københavns Kommune, Frederiksberg

Kommuneog Institut forMenneskerettigheder i 2010 gennemførte kampagnen ”Stop

hadforbrydelser”, som bl.a. tog sigte på at styrke ofrenesvilje til at anmelde hadforbry-

delser.

Religiøst motiverede forhold udgør den mindste gruppe medti forhold, hvilket svarertil

7% af forholdene. | 2009 var der 21 religiøst motiverede forhold, hvilket svarer til 12% af

forholdene i 2009. Forholdene fordeler sig nogenlunde jævnt inden for de forskellige

typer gerningsindhold, ligesom disse er rettet nogenlunde ligeligt mod forurettede, der

er henholdsvis muslimer, kristne eller jøder.

I gruppen religiøst motiverede forhold indgår to forhold, som er rubriceret som ”drab/

drabsforsøg”. Der er tale om drabsforsøget på tegneren Kurt Westergaard samt bom-

besprængningen på Hotel Jørgensen i København.

3.3. Forhold rubriceret efter gerningsindhold

Ud af de 334 forhold, som blev anset for omfattet af ordningen, blev 195 vurderettil at

have et tvivlsomt ekstremistisk motiv. De resterende 139 forhold blev herefter rubriceret

efter gerningsindhold

Antallet af forhold rubriceret efter gerningsindholdene chikane, propaganda, trusler og |

vold fordeler sig nogenlunde of (22 til 42 forhold), mens dereri alt 22 forhold vedrø-

rende forskelsbehandling, graffiti, hærværk og drab/drabsforsøg.

I 2009 var der i alt 54 forhold vdarørende graffiti og hærværk, mens deri 2010 vari alt

16 forhold. Der er således tale om et markantfald i antallet af forhold vedrørende graffiti

og hærværk,hvilket kan skyldes, at der i 2009 blev afholdt valg til Europa-Parlamentet
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samt kommunalvalg, og at der i forbindelse med valghandlinger typisk kan konstateres

et forøget antal politisk motiverede graffiti- og hærværksforhold.

Antallet af forhold vedrørende forskelsbehandling udgørtre, hvilket kan forekommelavt.

Det bemærkes dog i den forbindelse, at det kan være udtryk for, at denne type hændel-

ser ofte ikke anmeldestil politiet.
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Bilag 1.

Eksemplerpå kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund

1. Racistisk motiverede forhold

Forskelsbehandling

En person af anden etnisk oprindelse end dansk anmeldte, at han den 13. november 2010

blev afvist af en dørmand ved et diskotek, og at han mente, åt det skyldtes racisme, idet

hans danske vennerblev lukket ind (Nordsjællands Politi).

Chikane

Den 14. februar 2010 anmeldte en hjemmehjælper af anden etnisk oprindelse end dansk,at

hun af en underbo til en klient var blevet kaldt diverse racistiske skældsord og havde fået

kastet vand på sig (Københavns Vestegns Politi).

Den 22. februar 2010 anmeldte en pige af anden etnisk oprindelse end dansk, at nogle unge

danske mændchikanerede hendes familie på hjemmeadresseni form af bl.a. tilråb om, at de

skulle rejse hjem mv. (Nordjyllands Politi).

Hærværk

Den 22. oktober 2010 anmeldte en kioskejer af anden etnisk oprindelse end dansk, at kio-

sken flere gange havde været udsat for, at der var blevet klistret hagekors på butiksruden

(Midt- og Vestjyllands Politi).

Propaganda

Den 21. marts 2010 modtog politiet anmeldelse om, at nogle personer var kommet medraci-

stiske udtalelser i en internetgruppe på Facebook (KøbenhavnsPoliti).

Den 21. oktober 2010 modtog politiet anmeldelse om, at der på en række offentlige skilte i et

gågadeområde var udøvet hærværk ved opklæbning af ca. 100 klistermærker med nazistisk

indhold (Midt- og Vestjyllands politi).

Trusler

Den 15. januar 2010 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk at væte ble-

vet truet på livet på Facebook på grund af sin etniske oprindelse (KøbenhavnsPoliti).

Vold
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En mandaf andenetnisk oprindelse end dansk anmeldte, at han den 19.juni 2010 var blevet

overfaldet af 3-4 mænd, som kaldte ham ”fucking perker” og slog ham 4-5 gangei ansigtet

medknyttede næver (Sydøstjyllands Politi).

2. Religiøst motiverede forhold

Chikane

Den 12. juni 2010 anmeldte en mandfra en islamisk forening og moske, at han havde mod-

taget et brev medbilleder af Allah og Mohammed samtpornobilleder (KøbenhavnsPoliti).

Hærværk

Den 2. juni 2010 modtog politiet en anmeldelse om brandstiftelse i et shia-muslimsk kultur-

center. Efter anmelders opfattelse var der antageligt tale om et religiøst motiv, idet mistanken

var rettet mod gerningsmænd,dertilhører en anden trosretning inden for islam (Midt- og

Vestsjællands Politi).

Propaganda

Den 26. januar 2011 modtog politiet en anmeldelse om, at der var personer, som i en inter-

netgruppe på Facebookudtalte sig nedsættende om muslimer (Københavns Vestegns Poli-

ti).

Trusler

En mand anmeldte, at to arabiske mænd den2. april 2010 smed sten efter hans hund, at de

kom med nedsættende bemærkninger om hans jødiske baggrund, og at de truede med at

skyde ham (NordsjællandsPoliti).

Vold

Den 13. januar 2010 anmeldte en kristen pige, at en muslimsk pige havde spyttet på hende

og udtalt, at kristne er ludere (Sydøstjyllands Politi).

En jødisk ranma, at han den 1. maj 2010 var blevet overfaldet pod knytnæveslag i

ansigtet af to arabiske mændogkaldt ”jødesvin” (KøbenhavnsPoliti).

Drab/drabsforsøg
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Den 10. september 2010 resulterede attentatplaner mod Jyllandsposten i en bombespræng-

ning på Hotel Jørgensen i indre København (KøbenhavnsPoliti).

Den 1. januar 2010 trængte en mandind hos tegneren Kurt Westergaard for at slå ham ihjel

(Østjyllands Politi).

3. Politisk motiverede forhold

Chikane

Politiet modtog anmeldelse om, at et medlem af Folketinget den 8. februar 2010 blev chika-

neret i form af tilråb med forskellige skældsord (KøbenhavnsPoliti).

Graffiti

Den 11. december 2010 modtog politiet anmeldelse om, at der var skrevet ”Asyl til alle” på

Integrationsministeriet (KøbenhavnsPoliti).

Hærværk

Den 28. januar 2010 anmeldte et medlem af Dansk Folkeparti, at hans bil havde været udsat

for hærværk. Alle bilens ruder var knust, alle fire dæk var punkterede, der var skum i udstød-

ningen og sprayet ”Nazi svin” på begge bilens sider. Anmelderen var overbevist om, at der

var tale om politisk motiveret hærværk (KøbenhavnsPoliti).

Propaganda

Den 26. marts 2010 modtog politiet anmeldelse om, at der var blevet husstandsomdelt løbe-

sedler med hagekors fra DNSB (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi).

Trusler

Den 25. februar 2010 modtog politiet en anmeldelse om, at formandenfor et politisk parti på

en internethjemmeside havde modtagettrusler på livet (KøbenhavnsPoliti).

Vold

En kvinde medtilknytning til den yderste venstrefløj anmeldte, at hun den 24. april 2010 var

blevet slået ned foran Ungdomshuset på Dortheavej af tre personer fra den yderste højrefløj

enhavnsPoliti).
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Den 11. februar 2011 anmeldte en kvinde, som tidligere havde været kæreste med en per-

son fra den yderste højrefløj, at hun af en mand fra det autonome miljø var blevet beskyldt

for at hænge ud mednazister, og at hun derefter var blevet nikket en skalle (Østjyllands Poli-

ti).

4. Seksuelt orienterede forhold

Forskelsbehandling

En mand anmeldte, at han den 18. september 2010 var blevet smidt ud af et værtshus sam-

men medsin mandlige ven. Manden oplyste, at han var gået på toilettet sammen med sin

venfor at tisse. Herefter var de blevet bedt om at forlade værtshuset, da man ikke ville have

bøsser på stedet (Østjyllands Politi).

Chikane

Den 18. august 2011 anmeldte et samboende homoseksuelt par, at de flere gange var blevet

udsat for chikane af den samme mand. Senest havde manden generet dem ved at lave sam-

lejebevægelser og lavet bræklyde efter dem (Nordjyllands Politi).

Den 30. september 2010 modtog politiet anmeldelse fra en mand, der i forbindelse med træ-

ning i et fitnesscenter blev chikaneret ved, at en anden mandtil andre i centret omtalte ham

som ”bøsse” og lignende (KøbenhavnsPoliti).

Den 29. november 2010 anmeldte en homoseksuel mand, åt en person havde råbt ”homo-

røv” efter ham (Midt- og Vestjyllands Politi).

Propaganda

Den 19. april 2010 modtog politiet anmeldelse om, at der i en internetgruppe pa Facebook

blev fremsat nedsættende kommentarer om bl.a. homoseksuelle (KøbenhavnsPoliti).

Trusler |

Den 23. maj 2010 anmeldte en homoseksuel mi nd, at en gruppe bestående af personeraf

anden etnisk oprindelse end dansk flere gange havde råbt ”bøsse” efter ham og truet ham

med tæsk. Senest havde de også råbt, at han7 have halsen skåret over (Fyns Politi).

=
—
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Vold

Den 22. januar 2010 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet overfuset verbalt og

tildelt en lussing på grund af sin seksuelle orientering, som gerningsmanden kendtetil (Fyns

Politi).

En homoseksuel mand anmeldte, at han den 31. januar 2010 i Ørstedsparken blev overfaldet

af en gruppe på 9-10 unge af anden etnisk oprindelse end dansk, som spurgte ham, om han

var homoseksuel, og derefter slog ham med knytnæveslag i hovedet (KøbenhavnsPoliti).

Den 15.juli 2010 anmeldte en mand, at han var blevet overfaldet med stenkast og sparket

en gang i ansigtet samt to gange på kroppen af en mand, der samtidig råbte ”homo” og

”bøsse” (KøbenhavnsPoliti).

Drab/drabsforsøg

Den 20. november 2010 modtog politiet anmeldelse om, at en mand var blevet skudt med et

haglgevær på sin bopæl. Manden var blevet skudt gennem et vindue og ramt i den ene side

af kroppen og på den ene arm. Gerningsmanden mente, at manden var pædofil (Sydsjæl-

land og Lolland-Falsters Politi).

5. Tvivisomme forhold

Chikane

Politiet modtog anmeldelse om, at en mand den 26. august 2010 räbte "fucking skzevejede

idiot” efter en uniformeret politimand med asiatisk udseende. Det er dog ikke muligt ud fra

sagens oplysninger at vurdere, om tilräbet var racistisk motiveret, eller om det udsprang af

foragt for politiet (KøbenhavnsPoliti).

Graffiti

Den 11. juli 2010 anmeldte en kvinde, at nogen havde lavetgraffiti på hendes bil. Kvinden

oplyste, at der bl.a. var malet et hågekors. Sagen indeholder ikke oplysninger, der kan bel

se, om graffitien var motiveret andor etniske baggrund,politiske overbevisning ol

religiøse tilhørsforhold (Midt- og Vestsjællands Politi). |

|

Den 20.juni 2010 modtog politiet Ahmeisise om,at der på en privat garage var tegnet et dd

40x40 cm stort hagekors. Sagen indeholder ikke oplysninger, der kan belyse, om graffitien

SR ter
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var motiveret af ejerens etniske baggrund, politiske overbevisning eller religiøse tilhørsfor-

hold (Københavns VestegnsPoliti).

Den 21. december 2010 anmeldte en mand, åt der på hans hoveddør var skrevet ”Vi hader

jøder”, ligesom der var tegnet et hagekors. Sagen indeholder ikke oplysninger om mandens

religiøse tilhørsforhold (Midt- og Vestjyllands Politi).

Hærværk

Den 20. januar 2010 anmeldte en mand,at hans bil var blevet spraymalet med ”nazi svin”, at

sideruderne og bagruden var knust, og at dækkene var punkterede. Sagen indeholder ikke

oplysninger om, hvorvidt ejeren var af en særlig politisk overbevisning (KøbenhavnsPoliti).

Den 31. januar 2010 anmeldte en mand, at hans bil havde været udsat for hærværk, idet

vinduesviskerarmen var brækketaf, venstre sidespejl var bøjet, og der var ridset et hagekors

i bagklappen. Sagen indeholder ikke oplysninger, der kan belyse, om hærværket var motive-

ret af ejerens etniske baggrund, politiske overbevisning eller religiøse tilhørsforhold (Nord-

sjællands Politi).

Propaganda

Den 6. august 2010 modtog politiet anmeldelse om, at en radikaliseret religiøs gruppe uddel-

te brochurer medreligiøst indhold. Sagen indeholder ikke oplysninger, der gør det muligt at

vurdere, om det uddelte materiale var af ekstremistisk karakter (Midt- og Vestsjællands Poli-

ti).

Trusler |

Den 9. juli 2010 modtog politiet anmeldelse om, at en mand via mobiltelefon var blevet kaldt

”bøsserøv” og truet med, at der var flere mænd på vej for gennembanke ham.Kort tid efter

modtog han også en sms, hvor han blev kaldt ”bøsse” og ”bæskubber” og fik at vide, at de

var på vej. Der er ingen oplysninger i sagen, der indikerer, at manden var homoseksuel

(Sydøstjyllands Politi) |

Vold

Politiet modtog то om, at en mand den 24. januar 2010 var blevet ры med en

 

trækølle og kaldt ”fucking bøsserøv”. Der var ingen oplysninger i sagen, der fydede på, at

manden var homoseksuel (KøbenhavnsPoliti).
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