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Vedrørende din anmodning om aktindsigt

Aarhus, 25-09-2017
Journalnr.: 343-36-17

Ved e-mails af 14. september 2017 har du anmodet Den Uafhængige

Sekretær: Jytte Kronborg

Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om aktindsigt i alle sager

Sagsbehandler: Marianne Pedersen

fra 2012 (evt. før) og frem, hvor klager eller Politiklagemyndigheden har
vurderet, at der har været tale om forskelsbehandling af en borger pga.
etnicitet.
Endvidere har du anmodet om aktindsigt i en række konkrete
adfærdsklagesager og straffesager.
Det bemærkes i den forbindelse, at Politiklagemyndigheden blev oprettet
som myndighed den 1. januar 2012, hvorfor myndigheden alene kan
fremsøge relevante sager, der er modtaget fra denne dato og frem.
Politiklagesager, der er ældre end dette, findes hos statsadvokaturerne,
som tidligere varetog denne funktion.
Politiklagemyndigheden er i færd med at identificere de sager, som er
genstand for din anmodning.
I relation til de sager, der vedrører klager over politiets adfærd, forventer
vi at kunne give dig svar på din anmodning inden for to uger fra i dag.
De af sagerne, der omhandler anmeldelser om strafbare forhold, vil
sammen med din anmodning snarest muligt blive videresendt til
statsadvokaturerne i Viborg og København, som træffer afgørelse om
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aktindsigt i disse sager. Du må på den baggrund påregne en lidt længere
sagsbehandlingstid i forhold til disse sager.
I e-mail af 15. september 2017 har du i forlængelse af din amnodning om
aktindsigt forespurgt, om Politiklagemyndigheden fører statistik med
klagernes etniske baggrund.
Politiklagemyndighedfen kan oplyse, at vi ikke fører en sådan statistik
med klagerne.
Endvidere har du forespurgt, om ”etnisk profilering” (etnisk diskrimination)
er et parameter, som Politiklagemyndigheden har med i sine overvejelser,
når en sag undersøges.
Hertil kan Politiklagemyndigheden oplyse, at hver enkelt klagesag
undergives en helt konkret vurdering, hvorfor det ikke er muligt at udtale
sig generelt herom. Såfremt en klage indgives med begrundelse i
diskrimination, eller det fremgår af klagen, at klager i øvrigt har følt sig
diskrimeret, vil Politiklagemyndigheden naturligvis have fokus på dette
under klagesagsbehandlingen.

Med venlig hilsen

Marianne Pedersen
fuldmægtig
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