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Københavns Kommune har ved mail den 20. december 2022 oplyst, at 

Borgerrepræsentationen har behandlet Københavns Kommunes kommende 

handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser. Københavns 

Kommune har i den forbindelse anmodet Amnesty International Danmark (her efter 

Amnesty) om høringssvar af udkast til handleplanen. Amnesty takker for 

henvendelsen og for den rimelig tidsfrist. 

 

Det er med stor glæde, at Amnesty ser på udsigten til en handleplan mod racisme, 

etnisk diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune.  

 

Amnesty har hertil bemærkninger, hvilket omfatter følgende punkter: 

 

• Generelle bemærkninger  

• Målgruppen 

• Anbefalinger til implementering  

 

Generelle bemærkninger 

Det fremgår af Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser (2021), at 

størstedelen af hadforbrydelser er lokaliseret i København1. Derfor finder Amnesty 

København Kommunes handleplanen mod racisme, etnisk diskrimination og 

hadforbrydelser meget relevant og som et første nødvendigt initiativ til at komme 

hadforbrydelser til livs.  

Problemstillingen er et vigtigt fokuspunkt for Amnesty. Vi har blandt andet været 

med til at skrive publikationen ’Sammen mod racisme i Danmark’2, og vi har bidraget 

med konkrete anbefalinger sammen med ’Alliancen mod racisme’, som Amnesty 

også er en del af.  

 
1 Hadforbrydelser i 2021, Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser, s. 11.  
2 https://www.ms.dk/sites/default/files/ulighedpublikationer/publikationer/2022/MS-
RacismeRapport-03-DIGI-2.pdf  

https://www.ms.dk/sites/default/files/ulighedpublikationer/publikationer/2022/MS-RacismeRapport-03-DIGI-2.pdf
https://www.ms.dk/sites/default/files/ulighedpublikationer/publikationer/2022/MS-RacismeRapport-03-DIGI-2.pdf


 

Side 2 

Det har også været vigtigt for Amnesty at bidrage til den nationale handleplan mod 

racisme samt den kommunale handleplan, som Københavns Kommune står bag. Vi 

har haft gode møder med Københavns Kommune om mulige tiltag til handleplanen.  

 

Målgruppen 

Det er godt, at handleplanen adresserer racisme samt diskrimination og 

hadforbrydelser på baggrund af etnicitet, race, hudfarve, religion og tro, og yderligere 

at målgrupperne blandt andet omfatter antisemitisme, islamofobi og chikane mod 

afrodanskere og Inuit m.m. Amnesty finder det også vigtigt, at handleplanen 

anerkender de målgrupper, som har en dobbeltminoritet såsom fx LGBT+ personer 

med anden etnisk minoritetsbaggrund, da dette perspektiv er en nødvendighed for at 

kunne komme til bunds med blandt andet diskriminationen.  

Det er Amnestys anbefaling, at et intersektionelt perspektiv fortsat inddrages i den 

videre udformning af handleplanen, da mennesker af disse målgrupper typisk har 

dobbelt udfordringer, der interagerer på flere niveauer og ofte på samme tid, hvilket 

bidrager til systematisk uretfærdighed og social ulighed.  

 

Anbefalinger til implementering 

Handleplanen fokuserer på områderne arbejdsmarkedet, boligmarkedet, 

foreningslivet, uddannelsessektoren, det offentlige rum (primært forstået som 

nattelivet og offentlig transport) og sundhedsområdet. Amnesty mener, at det er 

vigtige områder at sætte fokus på, men efterspørger konkrete initiativer på 

fokusområderne. Vi henviser derfor til vores bidrag til ’Sammen mod racisme i 

Danmark’, hvor der er konkrete initiativer på oplistede områder.  

Vi anbefaler yderligere: 

• Anonymisering af ansøgeres køn, alder og etniske herkomst i 

ansættelsesprocesser 

• Fokus på dialog og samarbejde med uddannelser, hvor repræsentation i 

undervisningspensum er mangelfuld fx på medicinuddannelsen  

• Konkrete forsøg med civilpoliti i nattelivet, der trænes i at håndtere og 

identificere diskrimination 

• Fokus på dialog og samarbejde med uddannelser, hvor der berettes om 

systematisk diskrimination3 

 

 

 

 
3 »I den ideelle verden starter vi alle på 0, når vi træder ind på et nyt semester og kan arbejde os op 
til 10. Men jeg føler, at vi begynder på minus 5« (uniavisen.dk)  

https://uniavisen.dk/i-den-ideelle-verden-starter-vi-alle-paa-0-naar-vi-traeder-ind-paa-et-nyt-semester-og-kan-arbejde-os-op-til-10-men-jeg-foeler-at-vi-begynder-paa-minus-5/
https://uniavisen.dk/i-den-ideelle-verden-starter-vi-alle-paa-0-naar-vi-traeder-ind-paa-et-nyt-semester-og-kan-arbejde-os-op-til-10-men-jeg-foeler-at-vi-begynder-paa-minus-5/

