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Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund

1. Indledning

Politiets Efterretningstjeneste har siden efteråret 1992 modtaget underretning fra politikred-

sene omkriminelle 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 interesse af udenlandskeller

dansk herkomst. Den 1. januar 2009 blev ordningen på ny udvidet, således at den omfatter

alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.

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

tiets 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 Efterret-

ningstjenestes søgninger er foretaget på baggrund af politikredsenes angivelse af, at et kri-

minelt forhold har mulig ekstremistisk baggrund. Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste i

politiets registre mv. søgt på enkeltord, som vurderes at være relevante i forbindelse med

identificering af forhold med mulig ekstremistisk baggrund. Listen over relevante søgeord

bliver løbende opdateret.

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

ste anført, hvad politikredsene skal lægge vægt på ved vurderingen og registreringen af, om

et forhold har ekstremistisk baggrund. Det fremgår således af rundskrivelsen, at politikred-

sene skal anføre, at et forhold har mulig ekstremistisk baggrund, når det kriminelle forhold

må anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske spørgsmål eller spørgsmål

vedrørenderace, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

Det 1 Politiets Efterretningstjenestes vurdering, at sndinge] af ordningen i 2009 giver et

merejretvisendebillede af antallet af forhold omfattet af ordnifgen. Dog vil der fortsat være

en række hadforbrydelser, som ikke kommertil politiets kendskab, og derfor ikke indgåri

rapparten, ligesom dervil være forhold, som selvom de er anmeldttil politiet, ikke fremkom-

mer% Politiets Efterretningstjenestes sagningeri politiets Tete mv. Hertil kommer, at

særlige begivenheder, som eksempelvis målrettede kampagnereller øget mediefokus, vil

kunnehaveindvirkning på antallet af registrerede forhold de enkelte år.
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2. Opgørelseaf kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund

2.1. Generelle bemærkninger

Ved søgningi politiets registre mv. er der i 2013 konstateret 372 forhold med mulig ekstre-

mistisk baggrund. Politiets Efterretningstjeneste har udarbejdet et resumé af en række sa-

ger, der giver eksempler på forhold, der er illustrative for de forskellige typer af motiver og

gerningsindhold,jf. bilag 1.

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

det må anses for at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende

race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering og

tro. Den konkrete vurdering er foretaget ud fra samtlige foreliggende oplysninger, herunder

oplysninger om gerningsmanden, omstændighederne i forbindelse med det kriminelle for-

hold, forurettedes opfattelse af forholdets karakter samt oplysninger om gerningsstedet og

forurettede.

Ved gennemgangen af de 372 forhold, som er konstateret ved Politiets Efterretningstjene-

stes søgninger, er det efter en konkret vurdering fundet, at godt 34 % af forholdene (127

forhold) næppe kan antages at have ekstremistisk baggrund. I 2012 blev ca. 32 % af forhol-

dene (153 forhold af 473 forhold) udeladt, fordi de næppe kunne antages at have ekstremi-

stisk baggrund.

Der indgår herefter 245 forhold i opgørelsen for 2013. I en række af disse 245 forhold har

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

udskrift af politiets døgnrapport. Disse forhold er imidlertid medtaget i opgørelsen,bl.a. fordi

politikredsene har vurderet, at forholdene havde et ekstremistisk motiv.

De 127 udeladte forhold omfatter bl.a. en række hændelser vedrørende chikane rettet mod

polititjenestemænd, kommunalt ansatte mv., hvor |opførsel og ordvalg ikke vurderes at have

et ekstremistisk motiv, men nærmereeret udtrykjfor utilfredshed overfor brug af magtbefg-

 

jelser eller andre tjenstlige handlinger.

Herudover omfatter opggrelsen ikke forhold, hvorjdet trods anvendelse af ord som ”perker”

og ”bøsse” er vurderet, at motivet bag forbrydelsen ikke var ekstremistisk, idet ordene i høje-
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re grad blev anvendt som almindelige skældsord i forbindelse med forudgående uoverens-

stemmelser og derfor ikke kan antages at være et udtryk for ekstremistiske holdninger.

I opgørelsen er der ligeledes udeladt forhold begået i forbindelse med konflikter naboereller

familiemedlemmer imellem. Disse forhold er ikke medtaget i opgørelsen, idet baggrunden

vurderes at være nabostridighedereller interne opgøri familien frem for ekstremistiske hold-

ninger.

Derudovererflere forhold vurderet som ”drengestreger” og ”almindeligt” hærværk modflere

forurettede, f.eks. graffiti på skoler og andre steder, hvor der er malet ord som ”fuck”, ”per-

ker” og ”bøsse” samt hagekors eller lignende. Disse forhold vurderes ikke at have en eks-

tremistisk baggrund og er derfor udeladt af opgørelsen.

Ligesom ved tidligere opgørelser er der konstateret forhold med væltede gravsten (hær-

værk) på kirkegårde, hvor der ikke umiddelbart er tegn på forsæt til at markere en religiøs

eller ateistisk holdning. Disse forhold vurderes heller ikke at have ekstremistisk baggrund og

er derfor ligeledes udeladt af opgørelsen.

Forhold, der kan relaterestil kriminelle opgør mellem forskellige bandegrupperinger, er ikke

medtaget i opgørelsen, idet disse opgør efter Politiets Efterretningstjenestes vurdering ikke

har udgangspunkt i ekstremistiske motiver, ligesom der heller ikke er tegn på, at den krimi-

nalitet, de kriminelle grupperinger udfører, har ekstremistisk baggrund.

2.2. Antal

Udviklingen i antallet af registrerede forhold har i perioden 2007-2013 været følgende:

 

2007 2008 2009 | 2010 2011 2012 2013
 

 35 175 306 334 384 320 245       
 

 |

Som det fremgår, er der sket et mindie fald i antallet af forhold, siden ordningen i 2009 blev |

udvidettil at omfatte alle kriminelle forhold med muligt ekstremistisk motiv.

 

Faldet har fra 2009til 2013 været på hesten 20 %. Fra 2011 (hvor det højeste antal forhold er

registreret) til 2013 er faldet på ca. 36 %.
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2.3. Motiv

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

gen:

© Racistisk motiveret, herunder

o forhold, hvor etniske danskere har ageret over for personer af anden etnisk bag-

grund end dansk.

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

etniske danskere.

0 forhold, hvor der er ageret mellem personer af anden etnisk baggrund end dansk.

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

eller lokaliteter.

e Politisk motiveret — dvs. forhold, hvor gerningsmanden har ageret ud fra sin ekstremisti-

ske opfattelse af politiske spørgsmål.

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

res seksuelle orientering.

&  Tvivlsomt ekstremistisk motiv — dvs. forhold, der — om end medenvis tvivl — vurderes at

have ekstremistisk baggrund.

 

 

 

 

__ 2012

Motiv _ _ | Antal Procent
Racistisk motiveret 77 24,1
Religiøst motiveret | 33 10,3
Politisk motiveret 36 11,2
Seksuelt orienteret 33 10,3
Tvivisomtekstremistiskmotiv — I 14 44,1
Total 320 100    
Som det fremgår, er der sket et mindre fald i antallet af de racistisk motiverede, de religiøst

motiverede samt de seksuelt orienterede forhold, mens de politisk motiverede forhold næ-

sten er fordoblet. Dette kan skyldes, åt der i 2013 blev afholdt kommunal- og regionsråds-

valg. Tallet for de ai motiverede forhold er på samme højde som i 2011, pr der blev

|
De gennemgåedeforhold er ligeledes inddelt i grupper bestemt efter gerningsindholdet:

afholdt folketingsvalg.

2.4. Gerningsindhold |
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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 foru-

rettede, herundertilråb, kasten, spytten, generelle trusselsbreve og simpel fysisk kon-

takt.

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 genstande.

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

skab, f.eks. læserbreve, indlæg på hjemmesider, radioudsendelser og opsætning af

6

bannere og plakater.

Trussel- dvs. forhold, hvor der af gerningsmandener fremsat specifikke trusler mod en

person eller en gruppe.

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

 

 

 

 

e Drab/drabsforsøg.

2012
Gerningsindhold _|Antal |Procent
Forskelsbehandling 2 1,1
Chikane 48 26,8
Graffiti 14 7,8
Haervaerk | 14 7,8

Generel propaganda 18 10,1
Trussel 43 24,1

| Vold 40 22,3
Drab / drabsforsøg _ | 0 0,0
Total 179 100

 

   
 

Forskellen i antallet af forhold nævnt under henholdsvis afsnit 2.3 vedrørende motiv og dette

afsnit vedrørende gerningsindhold skyldes, at 56 forhold alene er vurderet som værende af

tvivlsomt ekstremistisk motiv.De 56 hændelser indgår derfor ikke i talmaterialet i dette af-

Snit, da det ville 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. De 56

forhold, pr er tvivisomt ekstremistisk motiveret er endvidere oe pa gerningsindhold

under afsnif 2.5

Antallene forhold rubriceret som forskelsbehandling, chikane og (graffiti er steget, mens

antallenefı hærværk, generel propaganda,trusler og vold er faldet.
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|

Den største ændring ses under forskelsbehandling, hvor der fra 2012 til 2013 er sket enfir-

dobling (fra 2 til 8 forhold), graffiti er mere end fordoblet (fra 14 til 33 forhold), mens antallet

af forhold rubriceret som generel propaganda næsten erhalveret(fra 18 til 10 forhold).

2.5. Fordelingen forhold på både motiv og gerningsindhold

I det nedenstående skema er det samlede antal forhold fordelt på både gerningsindhold og

motiv.

Racistisk

motiveret
F

Chikane

Graffiti

Hærværk

Generel

Trusler

Vold

Drab/d

I alt

2.6. Geografisk fordeling

Religiøst
motiveret

 

ekstremistisk Politisk moti-

Tvivisomt

Seksuelt
orienteretmotiveret veret

Forholdene nævnti afsnit 2.4 vedrørende gerningsindhold er ligeledes opgjort efter deres

geografiske fordeling blandt politikredsene.

 

 

 

a
r

_

  |

2012
Geografisk fordeling Antal Procent
Nordjylland 4 2,2
Østjylland 21 11,7
Midt- og Vestjylland 6 3,4
Sydøstjylland 19 10,6
Syd- og Sønderjylland 7 3,9
Fyn 22 12,3
Sydsjælland og Lolland-Falster 9 5,0
Midt- og Vestsjælland 6 3,4
Nordsjælland 20 11,2
Københavns Vestegn 10 5,6
København 55 30,7
Bornholm Q 0,0
Grønland 0 0,0
Færøerne 0 | 0,0

Total 179 ' 100   
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Midt- og Vestjylland, Syd- og Sønderjylland, Sydsjælland og Lolland-Falster, Midt- og Vest-

sjælland, Nordsjælland og Østjylland har oplevet en stigning i antallet af forhold, mens Nord-

jylland, Sydøstjylland, Fyn og Københavnharoplevetetfald.

De to væsentligste ændringer ses i Østjylland (næsten tre gang flere forhold end i 2012) og

København (halvt som mangeforhold som i 2012).

Næsten en tredjedel afforholdene stammerfra Østjyllands Politi (29,1%), mens andelen fra

KøbenhavnsPoliti er faldet fra 30,7% i 2012 til 14,8% i 2013.

3. Vurdering

3.1. Overordnet udvikling

Selvom Politiets Efterretningstjeneste i 2009 udvidede ordningen, er antallet af kriminelle

forhold med mulig ekstremistisk baggrund faldet med næsten 20 % fra 306 i 2009til 245 i

2013.

Det samlede antal kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund eri forholdtil

2012 faldet fra 320 til 245, hvilket svarertil et fald på ca. 23 %.

3.2. Forhold rubriceret efter motiv

Der er konstateret 372 forhold, der som nævnt er blevet vurderet enkeltvis. Politiets Efterret-

ningstjeneste vurderer efter gennemgang af forholdene, at 127 forhold næppe kan antages

at have ekstremistisk baggrund. De resterende 245 forhold er herefter blevet rubriceret efter

gerningsindhold og det underliggende ekstremistiske motiv.

Ca. 23 % (56 forhold) af de 245 forhold er vurderettil at have et tvivlsomt ekstremistisk mo-

tiv. 12012 blev ca. 44% af de relevante forhold vurderettil at have et tvivisomt ekstremistisk

motiv (141 ud af 320). |

Graffiti og hærværk udgør størstedelen af forholdene med tvivlsomt ekstremistisk motiv (ca.

60 %). Eksempelvis er der en række forhåld, hvor ordene ”bøsse”, ”perker” eller andre raci-

stiske udtryk samt hagekors eller lignende er malet på bl.a. bygninger, men hvor det ikke
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med den fornødne sikkerhed kan vurderes, om der er tale om drengestreger ellerhærværk

med et ekstremistisk motiv.

Af samme grund er en række hærværksrelaterede forhold, hvor hagekorserridset i bl.a. bi-

ler, blevet kategoriseret som værendetvivlsommei forhold til det ekstremistiske motiv.

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

som ”perker” og ”bøsse” er fremkommet i forbindelse med et skænderi eller en uoverens-

stemmelse, men 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, medtaget i gruppen ”forhold med tvivlsomt ekstremi-

stisk motiv”, bl.a. fordi politikredsene har vurderet, at forholdene havde et ekstremistisk mo-

tiv.

Ud af samtlige forhold er 189 vurderet til at være ekstremistisk motiverede. Politisk motivere-

de forhold udgør i den forbindelse den største gruppe med ca. 37 % af forholdene (70 ud af

189), hvilket er en stigning i forhold til 2012, hvor de politisk motiverede forhold alene udgjor-

de 20 % (36 ud af 179 forhold). Tallet er næsten på højde med 2011, hvor de politisk motive-

rede forhold udgjorde 40 % af forholdene (78 ud af 195 forhold). Der er således tale om en

markantstigning i antallet af politisk motiverede forhold fra 2012 til 2013, hvilket kan skyldes,

at der i 2013 blev afholdt kommunal- og regionsrådsvalg, og at der — som ved folketingsval-

get i 2011 — kan konstateres et forøget antal politisk motiverede forhold i forbindelse med

valghandlinger.

Racistisk motiverede forhold udgør den næststørste gruppe med ca. 33 % af forholdene (63

ud af 189 forhold) Dette er et fald i forhold til 2012, hvor de racistisk motiverede forhold ud-

gjorde 43% (77 ud af 179 forhold).

|

Langt størstedelen af de racigtisk motiveret forhold (70%, 44 ud af 63 forhold) er begået af

etniske danskere mod danskere af anden etnisk oprindelse end dansk. I 2012 var der tale

om 70 ud af 77 forhold (91 mi Af de 44 forhold ses 45% (20 ud af 44 forhold) at vaere | chi-

kanøskarakter, primært i form af tilråb.
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Ca. 51 % af de racistisk motiverede forhold vedrører trussels- og voldsforhold (henholdsvis

15 og 17 forhold) Dette samlede antal på 32 forhold er det samme som i 2012 (henholdsvis

18 og 14 forhold).

De fleste trusselsforhold med et racistisk motiv (66%, 10 ud af 15 forhold) er begået af per-

soner af anden etnisk herkomst end dansk mod personer af anden etnisk herkomst end

dansk, mens de fleste voldsforhold er begået af etniske danskere mod personer af anden

etnisk herkomst end dansk (70%, 12 ud af 17 forhold). | 2012 var bäde trussels- og voldsfor-

hold primært begået af etniske danskere mod personer af anden etnisk herkomst end dansk.

Kun i 5 % (3 ud af 63 forhold) af de racistisk motiverede forhold er gerningsmand af anden

etnisk baggrund end danskog forurettede er etnisk dansker.

Religiøst motiverede forhold udgør ca. 16% af forholdene (30 ud af 189 forhold). Dette er et

lille fald i forhold til 2012, hvor de religiøst motiverede forhold udgjorde ca. 18 % af forholde-

ne (33 ud af 179 forhold). Disse forhold er rettet mod muslimer (17 forhold), jøder (10 for-

hold) og kristne (3 forhold).

Størstedelen af de religiøst motiverede forhold (ca. 80 %) omhandler chikane og trusler

(henholdsvis 10 forhold og 14 forhold). Disse forhold er rettet mod muslimer (11 forhold),

jøder (10 forhold) og kristne (3 forhold). Disse antal er stort uændret i forhold til 2012.

Seksuelt orienterede forhold udgør 14 % af forholdene (26 ud af 189). | 2012 udgjorde de

seksuelt orienterede forhold ca. 18 % (33 ud af 179 forhold). Ca. 42 % af de seksuelt oriente-

rede forhold vedrører voldsforhold (11 ud af 26 forhold). Dette er et fald i forhold til 2012,

hvor de seksuelt orienterede voldsforhold udgjorde ca. 61 % (20 ud af 33 forhold). Langt de

fleste voldsforhold blev begået mod mænd. Ca. 23% af de seksuelt orienterede forhold i

2013 vedrører chikane (6 ud af 26 forhold). I 2012 var var tallet ca. 21% (7 ud af 33 forhold).

3.3. ForholdLoefter gerningsindhold

 

Ud af de 245 forhold, som antages at have et muligt ekstremistisk motiv, er 56 vurderet til at

have et tvivlsomt ekstremistisk motiv. De resterende 189 forhold er herefter rubriceret efter

gerningsindhold.
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Antallet af forhold rubriceret som forskelsbehandling, hærværk og generel propaganda forde-

ler sig nogenlunde jævnt(fra 8 til 10 forhold). I 2012 lå graffiti også i den lave ende (14 for-

hold), men i 2013 er antallet stegettil 33. Forhold rubriceret som chikane, trusler og vold ud-

gør størstedelen af forholdene (i alt 128 forhold). Dette er stort set uændreti forhold til 2012,

hvor antallet var 131 forhold. Ligesom i 2012 er ingen forhold rubriceret som

drab/drabsforsøg.

I forhold til 2012 ses den største ændring i forskelsbehandling, hvor der er sket en firdobling

fra 2 til 8 forhold. Også forholdene, der vedrører graffiti, er steget markant fra 14 forhold i

2012 til 33 forhold i 2013, hvilket kan skyldes, at der i 2013 blev afholdt kommunal- og regi-

onsrådsvalg, og at der i forbindelse med valghandlinger tidligere er konstateret et forøget

antal politisk motiverede graffitiforhold.

n
e

C
e
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Bilag 1

Eksemplerpå kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund

1. Racistisk motiverede forhold

Forskelsbehandling

En person af anden etnisk oprindelse end dansk anmeldte, at han den 1. marts 2013 blev

afvist af dørmændene på en bar med den begrundelse, at der var et privat arrangement på

stedet. Dette viste sig efterfølgende ikke at være korrekt. (KøbenhavnsPoliti).

Chikane

Den 1. maj 2013 anmeldte en person af anden etnisk oprindelse end dansk, at hun var ble-

vet chikaneret af en dansk mand i gågaden i Nyborg. Anmelder oplyste, at manden havde

lavet spyttelyde samt sagt ”Perker, tag dit tørreklæde af og rejs hjem”. (Fyns Politi).

Propaganda

Den 1. juli 2013 modtog politiet anmeldelse om, at en bruger på facebook-gruppen ”Stop

Islamisering af Danmark” opildnede til kamp mod muslimer og indvandrere og ønskede at

finde en gruppe,derville føre krig. (Syd- og Sønderjyllands Politi).

Trusler

En skoleelev af anden etnisk oprindelse end dansk anmeldte den 17. juni 2013, at hun på vej

til skole var blevet truet af en ukendt dansk mand, der havde passet anmelder op og kaldt

hende ”fede perkersvin” ligesom han truede hende med en kniv (Sydsjælland og Lolland-

Falsters Politi).

Vold

En taxachauffør af anden etnisk oprindelse end dansk anmeldte, at han den 26. april 2013

blev antastet i sin taxa.En dansk mand havde åbnet dørentil taxa, hvorefter han umotiveret

tildelte chaufføren et knytnæveslag i hovedet og kaldte ham for ”perker”. (KøbenhavnsPoliti).
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2. Religiøst motiverede forhold

Forskelsbehandling

Den 24. juni 2013 modtog politiet en anmeldelse om, at en lærer af anden etnisk oprindelse

end dansk havde nægtet at give de kvindelige elever håndeni forbindelse med en eksamen.

(Midt- og Vestjyllands politi)

Chikane

Den 15. maj 2013 anmeldte en jødisk kvinde, at hun var blevet chikaneret af nogle arabere,

idet hun over to måneder havde modtaget to breve, hvor hun blev svinettil, ligesom der var

blevet kastet sten mod hendes bopæl. (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi)

Trusler

En mand anmeldte den 10. maj 2013, at han var blevet truet af tre solmaliske mænd, fordi

hanikke ville konverteretil Islam. (K@benhavnsPoliti).

Vold

Den 24.juli 2013 modtog politiet en anmeldelse om, at en virksomhedvar blevet opsggt af

4-5 unge personeraf anden etnisk oprindelse end dansk, der havde overfaldet to af de an-

satte med slag. Motivet var angiveligt, at virksomheden solgte svinekød i stedet for halalked.

(Nordsjællands Politi)

3. Politisk motiverede forhold

Chikane

Den 30. oktober 2013 anmeldte en person, at han, da han var i gang med at udbedre skader

på en valgplakat, fra en forbipasserende bil blev overdænget med æg.

Graffiti

Den 21. januar 2013 anmeldte en Lan at der på adskillige mure, vinduer, døre og post-

kasservar tegnet ”nazitegn”. (Sydøstjyllands Politi).

 

Hærværk

 

Den 27. maj 2013 modtog politiet d anmeldelse om, at en ukendt person havde kastet en

brosten igennem en rude og skrevet ”Nazibar” på væggen underruden. (Østjyllands Politi).
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Propaganda

Den6. juli 2013 modtag politiet en anmeldelse om, at Dansk Nationalistisk Front delte løbe-

sedler ud. (Nordsjællands Politi)

Trusler

Den 22. januar 2013 fremsendte en person en mail til et medlem af Folketinget, hvori han

Skrev, at han ville slå det pågældende medlem ihjel. (Nordsjælland)

Vold

Den 27. juni 2013 anmeldte en person, at han var blevettildelt adskillige spark af en gruppe

fra White Pride, fordi han angiveligt skulle omgå folk fra venstrefløjen. (Østjyllands Politi)

4. Seksuelt orienterede forhold

Forskelsbehandling

Den 17. september 2013 anmeldte en kvinde, at en lokal erhvervsdrivende havde skreveti

avisen, at han ikke ville ansætte to mzend, fordi de var homoseksuelle. (Syd- og Sønderjyl-

lands Politi)

Chikane

Den 9. maj 2013 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet kaldt ”bøsserøv” af en

gruppe unge drenge. (KøbenhavnsPoliti)

Graffiti

Den 9. august 2013 modtog politiet en anmeldelse om, at ukendte personer havde tegnet

penisser med påskriften ”Bøsse Jesper” på forskellige kunstværker. (Nordsjællands Politi)

Hærværk

Den 21. april 2013 anmeldte en person, at en gruppe personer havde banket på hans ho-

veddør, hvorefter de havde knust en rude og tisset på døren, imens de råbte) ”homosvin”.

(Københavns VestegnensPoliti) |

 

Trusler

Den 18. oktober 2013 Imeiste en homoseksuel mand,at han var blevettruet rhe at fa ska-

ret halsen overfordi han var ”bøsse”. (KøbenhavnsPoliti).
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Vold

Den 23. maj 2013 anmeldt en person, at han var blevettildelt en skalle af en navngiven per-

son, hvorefter denne havde udtalt ”samfundet har ikke råd til transseksuelle”. (Københavns

Politi)

5. Tvivisommeforhold

Chikane

Den 26.juli 2013 modtog politiet anmeldelse om, at en person to gange, med en uges mel-

lemrum, var blevet kontaktet telefonisk af en ukendt person, der sagde ”jeg har ikke glemt

dig, du skal straffes, bøsserøv” eller lignende. Sagen indeholdt ikke yderligere oplysninger,

der kunne belyse, om handlingen var seksuelt motiveret. (Fyns Politi)

Graffiti

Den 14. oktober 2013 og den 6. november 2013 anmeldte en boligforening, at der på to for-

skellige gavle var malet ”PERKER” med hvid spray maling, målene 0,5 x 2 meter. Sagen

indeholdte ikke øvrige oplysninger, der kunne afklare om graffitien var racistisk motiveret.

(Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi)

Hærværk

Den5. juli 2013 anmeldte en person, at der på hendes bil var ridset teksten ”Dø” og ”Und-

Skyld” samt ridset et hagekors. Sagen indeholder ikke oplysninger, der gør det muligt at vur-

dere, om forholdet var ekstremistisk motiveret. (Østjyllands Politi)

Trusler |

Den 3. juni 2013 anmeldte en skoleleder, at han var blevet opsøgt af familien til en elev på

skolen. | den forbindelse blev skolelederen kaldt ”homoleder” og beskyldt for at være en

”bangebuks”, samttruet med, at man ville vente på ham efter arbejde. (KøbenhavnsPoliti)

Vold |

Den5.м 2013 anmeldte en mand af anden etnisk oprindelse en | dansk,at han i forbindel-

se med en diskussion med enkvindei et fitnesscenter var blevet kaldt ”dumme perker”. Han

havde kastet vand på kvinden som derefter havde slået ham i hovedet med en 10 kg. hånd-

vægt. De]er ikke muligt ud fra sagens oplysninger at afggre, on handlingen var racistisk

motiveret. (KøbenhavnsPoliti)
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