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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 21. juni 2018 

Bedre registrering skal hjælpe ofre for hadforbrydelser 

Bedre registrering af hadforbrydelser i hele EU vil hjælpe medlemsstaterne med 

fremdeles at bekæmpe dette vedvarende problem. Den seneste rapport fra Den 

Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder er et klart 

vidnesbyrd om, hvad medlemsstaterne allerede gør, og en ledetråd for, hvad de 

kan gøre bedre. 

"Vores systemer til at bekæmpe hadforbrydelser er kun så gode som de informationer, 

de får", udtaler FRA's direktør Michael O'Flaherty. "For at sende et stærkt og klart 

budskab om, at had ikke vil blive tolereret i Europa, er medlemsstaterne nødt til at blive 

mere resolutte i deres tilgang til måling af hadforbrydelser. Denne særdeles nyttige 

rapport er et vigtigt middel til at målrette disse bestræbelser." 

Undersøgelser af viktimisering såsom dem, der foretages af FRA, understreger fortsat, 

hvordan hadforbrydelser og hadmotiveret chikane over for mange grupper — migranter, 

LGBTI-personer og mindretal — er et vedvarende problem i hele EU. Når de officielle 

statistikker samtidig tegner et misvisende billede af forholdene, undergraves 

befolkningens tillid til de systemer, der er til for at beskytte den. 

Af rapporten ompraksis for registrering af og indsamling af data om hadforbrydelser i EU 

fremgår det, at de nationale politimyndigheder, lovgivere og beslutningstagere erkender 

behovet for at forbedre registreringen af hadforbrydelser. De erkender, at det vil bidrage 

til at opfylde medlemsstaternes forpligtelse til at bekæmpe fordomme og skabe inklusive 

samfund. 

Rapportens oversigt over praksisser i alle 28 medlemsstater bygger på aktiviteterne i 

FRA's undergruppe om metoder til registrering af og indsamling af data om 

hadforbrydelser og onlinekompendiet over praksisser. Den tager udgangspunkt i disse 

praksisser og munder ud i en række forslag til, hvordan medlemsstaterne kan dygtiggøre 

sig: 

 De bør indsamle detaljerede data om de forskellige fordomme bag hadforbrydelser. I 

øjeblikket opdeles data om hadforbrydelser kun i 15 medlemsstater. Disse 

oplysninger ville gøre det muligt for politiet at måle effektiviteten af sin egen indsats 

og kan bidrage til at genopbygge befolkningens tillid.  

 De bør gennemføre regelmæssige spørgeundersøgelser omkring viktimisering for at 

få et bedre indblik i forholdene på landsplan. Kun ni medlemsstater foretager 

sådanne undersøgelser med spørgsmål specifikt om hadforbrydelser. 

 De bør drage bedst mulig fordel af civilsamfundets knowhow ved at styrke 

samarbejdet mellem politi og civilsamfund på områder såsom uddannelse og 

outreachaktiviteter. 

 Politiet bør lade sig præge af en mere tolerant kultur i udførelsen af sine opgaver for 

at skabe større respekt og forståelse omkring potentielle ofre for hadforbrydelser. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Politiet bør altid vurdere, om forbrydelser er hadmotiverede, for at sikre, at de kan 

retsforfølges korrekt. Femten medlemsstater yder allerede en vis vejledning til deres 

politistyrker. Andre burde følge trop. 

Mere information fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu/Tlf.: +43 1 580 30 

642 
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