
J.nr. 0700-74274-7-15. Rødovre Station, Rødovre. August 2015. Ukendt g-mand havde med spraymaling og tusch skrevet på et ubehjælpsomt dansk “DRAB JØDE” på flere vægge på og ved Rødovre Station. J.nr. 0900-77111-01436-13. Hjortevænget, Kokkedal. August 2013. Hærværk på 2 personbiler ved opskæring af flere dæk på hver bil. Begge biler endvidere ridset på venstre side. Den ene havde fået ridset 2 hagekors. J.nr. 3700-83990-01882-13. Zahnsgade, Kolding, 2013 Dansk mand skrev på internettet til anden person, at han ønskede at udrense Danmark for muslimer, og at han derfor havde anskaffet sig et våben. J.nr. 3700-83990-01014-14. Banegårdspladsen, Vejle, 2014. Ukendt person kaldte i bus nr. 4 en kvinde af anden etnisk oprindelse for ”perker” samt diverse andre racistiske ord. J.nr. 0109-73241-00620-12. Sionsgade, København Ø. Juli 2012. Forurettede blev overfaldet da han var ude og lufte sin hund. Forurettede er homoseksuel og G-manden råbte bøsse mens han overfaldt ham. J.nr. 2300-61600-12147-13. Vestergade, Odense C. November 2013. Homoseksuel mand antastet af nogen, som han mente var rockere. J.nr. 0100-73251-00182-15. Studiestræde, København K. August 2015. 2xFOU blev ifm. efterfest til CPH Pride på Pumpehuset overfaldet af 3 GM. Under overfaldet udtalte A: Get out you fucking faggot! 1 FOU blev tildelt 1 knytnæveslag i hovedet og 1 FOU blev slået omkuld hvorfter han af 2-3 GM blev sparket på kroppen og i ansigtet gentagne gange. Indbragt til RH Traume. Ikke umiddelbart alvorlige skader. J.nr. 0700-74274-6-15. Høje 
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PROLOG
Institut for Menneskerettigheder vil med 
denne udgivelse sætte ”ansigter” på ofrene for 
hadforbrydelser. Instituttet har i efteråret 2016 
indsamlet en række personlige beretninger 
om oplevelsen af at have været udsat for en 
hadforbrydelse. I kraft af vores mandat som 
etnisk ligebehandlingsorgan har vi valgt at 
fokusere på hadforbrydelser med baggrund 
i etnicitet og religion. Ni personer er blevet 
interviewet om de hændelser, de har været 
udsat for, og de enkelte beretninger viser en  
stor spændvidde.
 
I denne udgivelse vil du også finde fotografier 
og journaltekster venligst udlånt fra bogen 
HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 
2017.1 Fotografierne viser steder, hvor udvalgte 
hadforbrydelser har fundet sted fra otte 
politikredse i Danmark 2011-2015. 
 
Fotografier og journaltekster har ingen 
sammenhæng med de ni interviews. 
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INDLEDNING
Ifølge Rigspolitiets rapport fra 2017 blev der 
i 2016 anmeldt 274 hadforbrydelser, hvoraf 
228 var racistisk eller religiøst motiverede.2 
Rapporten giver et overblik over de forskellige 
typer af forbrydelser, de forskellige steder 
kriminaliteten er begået, og ofrenes køns-
fordeling. Herudover indeholder rapporten korte 
beskrivelser af de enkelte forbrydelser. 

Vi mangler imidlertid kvalitativ viden om 
konteksten for den enkelte forbrydelse, hvad 
der mere konkret skete, hvordan forbrydelsen 
blev oplevet, og hvilken indflydelse for-
brydelsen har haft på offeret. Herudover 
mangler der også viden om, hvilke faktorer der 
har ind flydelse på, om forbrydelsen anmeldes 
til politiet eller ej. Altså hvilke mennesker og 
situationer ligger der bag tallene, og hvilke 
”ansigter” har forbrydelserne?

PRÆSENTATION AF MATERIALET 
Institut for Menneskerettigheder vil med 
denne udgivelse sætte ”ansigter” på ofrene for 

hadforbrydelser. Instituttet har i efteråret 2016 
indsamlet en række personlige beretninger 
om oplevelsen af at have været udsat for en 
hadforbrydelse. I kraft af vores mandat som 
etnisk ligebehandlingsorgan har vi valgt at 
fokusere på hadforbrydelser med baggrund 
i etnicitet og religion. Ni personer er blevet 
interviewet om de hændelser, de har været 
udsat for, og de enkelte beretninger viser en 
stor spændvidde. Eftersom det ikke er alle 
hændelser, der er blevet anmeldt, og der ikke 
er faldet dom i nogen af sagerne, kan instituttet 
ikke give svar på, hvorvidt de enkelte episoder 
vil blive karakteriseret som en hadforbrydelse i 
strafferetlig forstand. De oplysninger, Instituttet 
har fået, bygger udelukkende på den enkeltes 
subjektive oplevelse af forbrydelsernes karakter. 
Vi mener, at beretningerne har relevans, fordi 
de er med til at give ofrene stemme og giver os 
andre indsigt i, hvor forskellige hadforbrydelser 
er, og den betydning og påvirkning for-
brydelserne har. I det følgende introducerer vi 
hadforbrydelses området efterfulgt af en kort 
analyse af materialet og de enkelte beretninger. 
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J.NR. 0700-77111-01869-12
Septembervej, Herlev. December 2012. Mand tegnede et hagekors på pakistansk kvindes bil og 
postkasse.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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HVAD ER EN 
HADFORBRYDELSE?
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En hadforbrydelse kan være mange slags 
forbrydelser, for eksempel vold, hærværk, 
tyveri, røveri eller chikane. En hadforbrydelse 
kan også være en overtrædelse af ordens-
bekendtgørelsen, altså en episode, der for 
eksempel vurderes til at være anstødelig 
eller forstyrre den offentlige orden. Det, der 
adskiller hadforbrydelser fra andre forbrydelser, 
er, at forbrydelserne er motiveret af had/
fordomme over for en gruppe fremfor alene 
at være motiveret af for eksempel at stjæle 
eller udøve vold. Bliver en jøde slået ned på 
gaden, fordi gerningsmanden har en fordom 
over for eller had mod jøder, er der tale om en 
hadforbrydelse. 

Det er typisk medlemmer af minoritetsgrupper, 
der bliver udsat for hadforbrydelser, og 
konflikterne tager afsæt i for eksempel 
offerets etniske tilhørsforhold, seksuelle 
orientering eller religion. Fordi der ligger en 
diskriminerende årsag til grund for forbrydelsen, 
anses en hadforbrydelse derfor også for at 
være anderledes end almindelig kriminalitet. 

Hadforbrydelser er ofte karakteriseret ved at 
være vilkårlige. Det er som regel uprovokerede 
forbrydelser, der bliver begået, uafhængigt af 
om offer og gerningsmand kender hinanden. 

I dette materiale fokuserer vi på forbrydelser 
motiveret af fordomme eller had mod personer 
på grund af deres etnicitet og/eller religiøse 
baggrund. Vi har som nævnt valgt at fokusere 
på denne diskriminationsgrund i kraft af vores 
mandat som etnisk ligebehandlingsorgan. 
Oplevelserne spænder vidt: at blive sparket i 
ryggen og væltet af sin cykel; blive chikaneret 
verbalt på en bar og slået; chikaneret og truet 
i sit lokalområde; gentagne gange udsat for 
hærværk på sin bil. Herudover et tilfælde 
hvor en kvinde både har oplevet at få hældt 
iskoldt vand ned over sig og blive slået hårdt 
i underlivet på et indkøbssted. Materialet 
omfatter også tre unge kvinder, der henholdsvis 
har oplevet at blive spyttet på, få kastet en øl 
efter sig og hevet i tørklædet, samtidig med at 
de udsættes for verbale tilråb, nedsættende 
bemærkninger osv. I eksemplerne indgår 
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endelig en episode, hvor tre unge mænd spytter 
ned i en jødisk kvindes barnevogn.

Ofrene for hadforbrydelserne mener, at de er 
blevet mål for forbrydelserne på grund af deres 
hudfarve, deres tilhørsforhold til en etnisk 
gruppe eller deres religiøse tilhørsforhold. I flere 
af eksemplerne er det deres påklædning eller 
øvrige religiøse symboler (tørklæde, smykker), 
som de mener, har bidraget til, at de skiller sig 
ud, og dermed givet anledning til hændelserne. 

KONSEKVENSER AF HADFORBRYDELSER
Det kan have alvorlige konsekvenser for et 
menneske at blive udsat for en hadforbrydelse. 
Det påvirker ikke blot offeret selv, men også 
venner og familie. Og det påvirker samfundet. 
Reaktionen på en hadforbrydelse afhænger 
af mange faktorer. Offerets personlighed, 
hændelsens alvor og familie og venners 
reaktioner. Hadforbrydelsen kan medføre frygt 
for nye overfald, og at offeret isolerer sig og bliver 
hjemme fra arbejde eller skole. Offeret kan også 
være bange for at møde gerningsmanden igen 
og som konsekvens for eksempel ændre daglige 
rutiner, omlægge transportvej med videre.3 

Samfundsmæssigt har hadforbrydelsen også en 
indvirkning. Den kan blandt andet medføre en 
ændring i adfærd eller i opfattelsen af sikker-
heden for en hel gruppe. Had forbrydelsens 
betydning er således ikke kun begrænset til 
offeret, men kan også påvirke familier og større 
fællesskaber.4 

I dette materiale ses flere af ovennævnte 
reaktioner, blandt andet omstrukturering af 
hverdagen, for at undgå at møde gernings-
manden igen, herunder omlægning af 
transportruter. Vi ser også, at forbrydelserne 
har påvirket ofrenes arbejdsliv og blandt andet 
medført fravær. Hadforbrydelsen afføder også 
nervøsitet. Flere fortæller, at de er blevet mere 
vagtsomme end før og er bange for at blive 
udsat for en ny forbrydelse. I den forbindelse 
vælger flere også at fjerne eller skjule deres 
religiøse markører for at skille sig mindre ud. 
Hadforbrydelserne rammer i en række tilfælde 
hårdt, især fordi ofrene føler sig negativt udvalgt. 
En fortæller, at hun ikke føler sig set som 
person, men udelukkende som sin hudfarve. En 
hudfarve, som hun er født med. Flere føler sig 
både nedværdiget og ikke respekteret. 
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OPLEVELSE AF TILHØRSFORHOLD  
OG IDENTITET
Interviewmaterialet viser også, at forbrydelserne 
kan sætte tanker i gang hos offeret i forhold til 
tilhørsforhold og identitet. Flere stiller (nogle 
for første gang) spørgsmålstegn ved deres 
danskhed og ved, om de nogensinde bliver fuldt 
integrerede og accepteret. En udtaler, at hun 
føler sig sat uden for samfundet og adskilt fra 
majoriteten, og flere andre oplever, at de bliver 
udpeget som anderledes. Flere er trætte af at 
skulle forklare og forsvare sig selv og deres ret 
til at være i Danmark. De oplever en opdeling 
i ”os” og ”dem”, en opdeling, som de i nogle 
tilfælde selv bidrager til, men ikke ønsker. Flere 
fortæller, at de oplevelser, de har været udsat for, 
har betydet, at de selv distancerer sig yderligere 
fra majoriteten. En siger eksempelvis, at hun 
er holdt op med at opføre sig afvæbnende i 
konfliktsituationer, men i stedet aggressivt, 
en anden, at hun selv er begyndt at føle mere 
had. Flere overvejer, om de vil blive boende 
i Danmark, og en enkelt af de interviewede 
har besluttet sig for at flytte. Således har had-
forbrydelserne vide implikationer. 

Interviewmaterialet viser også, at tilråb af grov 
karakter af nogle opleves som både almindeligt 
og forventeligt. En kvinde siger, at hun med 
tiden er blevet mere hårdhudet og ikke tager 
de enkelte episoder så tungt, en anden, at hun 
er forberedt på for eksempel at blive kaldt 
terrorist, fordi hun bærer tørklæde. 

HADFORBRYDELSER OG LOVGIVNING
Straffeloven indeholder ikke en særlig 
bestemmelse om hadforbrydelser, men 
derimod en adgang til at se det som en straf-
skærpende omstændighed, at forbrydelsen 
har baggrund i ”offerets etniske oprindelse, 
tro, seksuelle orientering eller lignende”. 
Bestemmelsen herom findes i straffelovens 
§ 81, nr. 6. Efter denne bestemmelse kræver 
det, at der er begået en forbrydelse omfattet 
af straffeloven. Hvis det kan bevises, at der 
ligger et hadmotiv bag, kan man således tale 
om en hadforbrydelse. Overfald, røveri osv. er 
eksempler på strafbare forbrydelser, der også 
kan være hadforbrydelser.

I denne udgivelse anvendes hadforbrydelses-
begrebet i nogle tilfælde også om situationer, 
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hvor offeret oplever at blive chikaneret, for 
eksempel ved anråb på gaden med ned sættende 
ord om vedkommendes etniske oprindelse eller 
hudfarve, handicap eller seksuelle orientering.

Hadforbrydelser omtales endvidere i straffe-
loven § 266 b (1) (hadefulde udtalelser). 

§266 b (1) i Straffeloven lyder: ”Den, der 
offentligt eller med forsæt til udbredelse i 
videre kreds, fremsætter udtalelse eller anden 
meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer 
trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin 
race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, 
tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, 
hæfte eller fængsel indtil 2 år.”

Her udgør hadmotivet en del af selve 
gerningsindholdet, for eksempel hvis man 
truer en gruppe mennesker på grund af deres 
hudfarve. 

TAL PÅ HADFORBRYDELSER
Rigspolitiets årsrapport over hadforbrydelser 
viser, at politiet i 2016 registrerede 274 

sager, som kunne karakteriseres som had-
forbrydelser. I disse 274 sager var der rejst 
sigtelse i 54 sager mod i alt 67 personer, da 
rapporten blev udarbejdet.5 Sagerne angik 
primært vold, trusler, hærværk/graffiti og 
hadefulde ytringer. Racistisk motiverede 
hadforbrydelser var den mest udbredte type 
af forbrydelser (140 sager), efterfulgt af 
religiøst motiverede forbrydelser (88 sager) 
og forbrydelser med baggrund i offerets 
seksuelle orientering (45 sager). En stor 
del af forbrydelserne foregik på offentligt 
tilgængelige steder, såsom på åben gade, 
i butikker eller i offentlige transportmidler. 
Omkring hver femte hadforbrydelse fandt 
sted på sociale medier (især Facebook) og 
omhandlede primært hadefulde ytringer.6 

MØRKETAL
Antallet af hadforbrydelser, der bliver begået 
i Danmark, er højere end det antal, der bliver 
anmeldt til politiet. Man taler derfor om et 
mørketal, der er kriminalitet, som ikke anmeldes 
eller registreres af politiet på anden vis. Det 
vides ikke, hvor stort mørketallet er. 
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Justitsministeriets Forskningskontor fore-
tager årlige offerundersøgelser, hvor de 
belyser voldsofres opfattelse af, om den volds-
hændelse, de har været udsat for, var motiveret 
af racisme eller homo- eller transfobi.7 Den 
seneste undersøgelse viser, at 6 procent af 
voldsofrene (svarende til cirka 3.700 personer 
årligt) mente, at volden helt sikkert var 
motiveret af racisme. Sammenholdes tallene 
fra Rigspolitiet med offerundersøgelserne, 
viser der sig således en stor diskrepans mellem 
omfanget af oplevede hadforbrydelser (3.700) 
og de sager, som Rigspolitiet har karakteriseret 
som hadforbrydelser (274). 

GRUNDE TIL IKKE AT ANMELDE 
HADFORBRYDELSER
Institut for Menneskerettigheder undersøgte 
i 2011, hvilke grunde der kan være til ikke 
at anmelde en forbrydelse. Nogle af de 
grunde, som instituttet identificerede, er en 
manglende tro på, at anmeldelse vil nytte 
og blive taget alvorligt. Herudover er der hos 
nogle en opfattelse af, at det ikke er vigtigt 
at anmelde. Der ses også en frygt for, at en 

anmeldelse kan få personlige konsekvenser. 
Endelig er der tale om manglende kendskab 
til, hvad der er strafbart, og hvilke rettigheder 
den enkelte har.8

De forskellige beretninger i dette materiale 
giver eksempler på nogle af ovenstående 
faktorer. Især er flere bange for, at for eksempel 
tilråb ikke vil blive taget alvorligt af politiet. 
Flere er også overbevist om, at politiet ikke vil 
kunne gøre noget i den enkelte sag. Samtidig 
er der også flere, der holder sig tilbage, fordi de 
ikke selv synes, det, der er sket, er alvorligt nok 
eller ud over det normale. En siger om sin egen 
og de omkringståendes passivitet, da hun bliver 
slået i underlivet på et offentligt indkøbssted: 
”Jeg tror, man tænker, at man bare skal lære at 
acceptere ting, der ikke er acceptabelt.”
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J.NR. 0900-77111-01436-13
Hjortevænget, Kokkedal. August 2013. Hærværk på 2 personbiler ved opskæring af flere dæk på hver 
bil. Begge biler endvidere ridset på venstre side. Den ene havde fået ridset 2 hagekors.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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NI PERSONLIGE 
BERETNINGER
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Sådan en fucking nigger skal 

ikke stå der og spille smart!

HADFORBRYDELSEN 
Ibrahim9, der har mørk hudfarve, er en sommer-
aften i 2014 på vej hjem på cykel fra gadefesten 
Distortion. Pludselig bliver han sparket ned 
af sin cykel af nogle mænd med etnisk dansk 
baggrund. Han kender dem ikke. Han vælter 
af cyklen. Og da han svimmel rejser sig op, 
råber de to mænd, at ”sådan en fucking nigger 
ikke skal stå der og spille smart!”. Mændene 
kommer herefter imod ham igen og slår ud 
efter hans ansigt. Ibrahim vælger at forsvare sig 
og kommer op at slås. Den ene af mændene 
lægger sig oven på ham med armene omkring 
hans hals. Overfaldet bliver stoppet, da flere 
forbipasserende kommer over imod dem, og 
gerningsmændene løber væk.

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING
Ibrahim er nervøs for at gå ud i ugerne efter 
overfaldet. Han har svært ved at få sin hverdag 
til at fungere på samme måde som før. Han 
magter ikke at gå på arbejde. Han er rystet og 
ængstelig. Først en måned efter overfaldet 
genoptager han sit arbejde, og først efter tre 
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måneder har han igen lyst til at tage i byen. Han 
opsøger en psykolog for at få bearbejdet sin 
oplevelse. 

Han fortæller, at overfaldet har betydet, at han 
har gjort sig en masse tanker om sin fremtoning 
og den, han er: ”[…] Noget af det, jeg havde 
sværest ved at kapere, var, at jeg skulle tages 
ud – ikke på grund af, hvem jeg er, men hvad 
jeg er. […] At jeg åbenbart har en hudfarve, der 
provokerer folk (…)”.

Overfaldet har fået ham til at tænke over sit 
tilhørsforhold og sin identitet. Kan man blive 
set som rigtig dansk, hvis man ikke har en lys 
hudfarve? Han siger: ”Det har forstærket den 
der tanke ’er jeg så overhovedet dansk?’ I og 
med at der er mange, der siger, at jeg ikke 
er dansk. Jeg bliver overfaldet, fordi jeg ikke 
ser dansk ud. Jamen er jeg så overhovedet 
dansk? Men altså det er jeg jo. Det ved jeg da, 
at jeg er. […] Men altså jeg føler mig udenfor i 
samfundet.”

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN
Da gerningsmændene løber væk, ringer de, der 
så overfaldet, til politiet. Politiet ankommer til 
stedet, men Ibrahim oplever ikke, at de tager 
anmeldelsen alvorligt. 

”Så kommer politiet, og deres første reaktion var 
bare sådan: ’Er det dig, der er blevet overfaldet?’ 
[…] Da jeg bliver afhørt, bliver jeg spurgt sådan 
fem-seks gange, om jeg er sikker på, at der ikke 
er sket noget forud for hændelsen.” 

Politiet fremstår skeptisk, selvom der er seks 
vidner, der kan fortælle, hvad der er sket. 
Ibrahim får at vide af politiet, at der ikke er et 
kamera, hvor overfaldet har fundet sted, og at 
politiet derfor ikke kan foretage sig yderligere 
i sagen. En måned efter afhøringen bliver 
han kaldt ind hos politiet for at se, om han 
kan genkende gerningsmændene i politiets 
fotosamling af gerningsmænd. Det lykkes ikke. 
Der går en måned, før politiet kontakter ham 
og fortæller, at de har afsluttet sagen uden 
at finde gerningsmændene. Ibrahim sidder 
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tilbage med oplevelsen af, at politiet ikke 
har gjort en tilstrækkelig indsats for at finde 
gerningsmændene. Det betyder, at hans tiltro 
til politiet er dalet. Han siger dog, at han stadig 
ville anmelde en lignende sag til politiet.

Politiet registrerer ifølge Ibrahim ikke sagen 
som en hadforbrydelse, og det fremgår ikke 
af anmeldelsen, at gerningsmændene råbte 
”nigger”. Ibrahim er ikke klar over, hvorfor 
politiet ikke har taget det med, men tror, at det 
har kompliceret sagen, at han valgte at forsvare 
sig. Han siger: ”Fordi jeg forsvarede mig selv, så 
er det måske svært [for politiet] at tage et offer 
for et voldeligt overfald seriøst, som ikke ser ud 
til at være kommet til skade.”
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J.NR. 0700-74274-00002-14
Perronen Frihedens station. Hvidovre, Februar 2014. Sigtede spyttede forurettede i ansigtet, mens han 
udtalte: “Farvel sorte sambo!” Sigtede erkender både vold og racistiske udtalelser.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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De kommer helt tæt på. En af 

dem rapper mig op i ansigtet: 

’Hey nigger! Nigger! Nigger!’

HADFORBRYDELSEN 
Mohammad er på en bar ved Kongens Nytorv 
for at fejre en vens fødselsdag. Han ser en af 
sine medstuderende udenfor i barens rygeboks. 
Da han går hen til hende, maser en gruppe 
etniske danske drenge sig ind i rygeboksen: 
”[…] Så begynder de at komme helt tæt på mit 
ansigt. En af dem rapper mig op i ansigtet. […] 

Så kommer den: ’Hey nigger! Nigger! Nigger!’ 
Der stopper jeg sådan lidt op. Det er fint nok, 
hvis du er fuld, og du tror, at du kan rappe og alt 
det der, men du skal ikke begynde at kalde mig 
navne. Så kommer hans venner nærmere, så vi 
bogstavelig talt er helt omringet af dem.”

Mohammad prøver at fortælle gruppen, at 
de skal stoppe med at kalde ham ’nigger’. 
Men uden held. De kommer tæt på ham 
og skubber ham, men forlader herefter 
boksen. Kort tid efter begynder de at slå på 
rygeboksens glasvæg udefra. De kommer igen 
ind i rygeboksen fra begge sider. ”[…] Så var der 
pludseligt en, der greb fat i mig bagfra i min 
nakke. Først troede jeg, at det var dørmanden, 
så min reaktion var at holde hænderne oppe og 
ikke gøre modstand. […] Han greb mig bagfra i 
nakken, mens han prøvede at holde mig nede 
og kaste mig på jorden. […] Jeg tænkte: ’Det 
her kan ikke være rigtigt. Det er forkert.’ Jeg 
vendte mig om, og så var det en af fyrene. De 
andre kom så og slog mig, mens han holdt mig.” 
Tumulten slutter, da dørmanden fra baren siger 
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fra. At de må finde et andet sted, hvor de kan få 
konflikten afgjort. Gruppen af drenge vælger at 
gå. 

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING 
Mohammad har tidligere boet i England. Der 
har han jævnligt oplevet racisme og grove 
overfald. Han mener, at det har gjort ham bedre 
i stand til at håndtere den slags episoder. Han 
har efterhånden lært at se, når der er optræk 
til ballade, før det udvikler sig yderligere. Han 
siger, at før i tiden ville det have gået ham på. 
Dette overfald har ikke gjort ham nervøs for at 
færdes ude og har heller ikke på andre måder 
hindret ham i at gøre det, han plejer. Men den 
slags episoder betyder, at han tænker over, 
hvordan hans adfærd kan blive opfattet, og han 
er opmærksom på ikke at vise svaghed, men i 
stedet at forsvare sig selv.

”[…] Jeg vidste, at jeg ikke bare kunne lade som 
ingenting, så går det helt galt. Hvis de først ser, 
at du er bange, så bliver de som en flok hyæner, 
og så går de bare i gang.” 

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN
Mohammad anmelder ikke episoden til politiet 
af to årsager: For det første forsvandt gruppen 
af drenge hurtigt, og det ville gøre eventuel 
efterforskning vanskelig. For det andet har 
de grovere episoder, som han har oplevet i 
England, en betydning for, hvad han synes, 
det giver mening at anmelde. Hans erfaringer 
fra England betyder, at han ikke har tiltro til, at 
politiet vil gøre noget reelt ved anmeldelsen. 

Mohammad oplever generelt, at lignende 
episoder og racisme i det hele taget bliver 
negligeret i Danmark. Hvis emnet bliver bragt 
op, har folk en tendens til at ignorere det eller 
give udtryk for, at det ikke er vigtigt. 

”Der er altid en, der siger: ’Hvorfor kan vi ikke 
bare snakke om mere positive ting end racisme 
og sådan noget?’ Hvor jeg så svarer: ’Det er jo 
nemt for dig at sige. Du går ikke igennem det 
hver dag. Du har aldrig rigtigt været udsat for 
racisme.’”
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J.NR. 3700-83990-01014-14
Banegårdspladsen, Vejle, 2014. Ukendt person kaldte i bus nr. 4 en kvinde af anden etnisk oprindelse 
for ”perker” samt diverse andre racistiske ord.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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Yallah, yallah. Skrid hjem, hvor 

du kommer fra!

HADFORBRYDELSEN
En dag i november 2015 er Aakar på vej hjem 
fra arbejde. Han er sikh og bærer turban. Han er 
ikke langt fra sit hjem, da en ældre mand kaster 
ham et vredt blik og råber: ”Yallah, yallah. Skrid 
hjem, hvor du kommer fra!” Aakar svarer blot, at 
han ikke vil tage tilbage til Nordsjælland, hvor 
han kommer fra. Men den ældre mand følger 
efter ham. Efter et stykke tid konfronterer Aakar 
manden dermed. Manden råber til Aakar, at han 
”skal ud herfra”, og truer med at ville finde ud af, 
hvor Aakar bor. Manden holder noget, der ligner 
et våben, ved lommen. Men situationen udvikler 
sig ikke yderligere. 

Efter fire-fem dage vælger Aakar dog, på 
opfordring fra sine venner, at anmelde den 
ældre mands chikane.

Fem måneder senere, i april, sidder Aakar i sin 
have. Der får han øje på manden fra tidligere. 
Han stirrer ind i haven og noterer desuden 
husnummeret. Det får Aakar til at ringe til 
politiet igen. De kommer og taler med den 
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ældre mand. Men i de efterfølgende dage 
filmer og fotograferer den ældre mand uden for 
Aakars hjem. Politiet beder Aakar om at føre en 
log. Han fører gennemsnitligt en hændelse ind 
om måneden, hvor han eller familien enten er 
blevet truet eller spyttet på. 

Manden og Aakar bor i samme lokalområde, 
hvorfor deres veje krydses ved almindelige 
hverdagsgøremål, herunder blandt andet 
indkøb. Aakar fortæller, at når han eller hans 
familie møder den ældre mand, spytter han 
efter dem og truer dem: 
”(…) Min bror mødte ham for to uger siden, 
og der sagde han sådan: ’Har I ikke haft besøg 
endnu?’ Sådan implicit: ’Jeg har sendt folk efter 
jer.’” 

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING
Aakar er begyndt at tænke mere over sit 
udseende: at han adskiller sig fra majoriteten. 
Tidligere har han ikke været nævneværdigt 
opmærksom på det. Han føler sig magtesløs 
og føler ikke, at politiet har ressourcer nok til at 

tage sig af hans henvendelse. Eftersom det er 
begrænset, hvad politiet gør, forsøger han så 
vidt muligt at undgå manden. 

Aakar går ikke længere sin vanlige vej til 
stationen. Og han tager omveje, når han skal 
rundt i byen. Han tænker over, i hvilke situationer 
og på hvilke tidspunkter der kan være størst 
risiko for at møde den ældre mand. Episoderne 
har dermed en påvirkning på hans sædvanlige 
hverdagsstruktur. Han tager ikke, som tidligere, 
hjem fra arbejde mellem klokken 16 og 18. 
Og får han tidligt fri, bliver han også inde i 
København fremfor at tage hjem. Han handler 
heller ikke længere i det lokale supermarked 
eller tager ud i weekenderne, da hans erfaring er, 
at han næsten med sikkerhed møder den ældre 
mand. Hans frihed bliver således begrænset. 

De forskellige hændelser, der er foregået, 
”fylder meget psykisk” for ham. Han kalder 
selv episoderne ”små ting”, men understreger, 
at disse episoder alligevel har skabt en stor 
utryghed for ham. Han gør sig forestillinger om, 
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hvad der kan ske. At hans hus bliver brændt ned, 
at der bliver udøvet hærværk, eller at han bliver 
overfaldet på gaden. 

Han står nogle gange op om natten for at gå en 
runde i huset og er meget opmærksom, hvis 
han hører en lyd. Han føler sig ikke tryg hjemme 
og føler, at han skal ”holde øje med huset”. Han 
har derfor også set sig nødsaget til at sætte 
kameraer og et hegn op omkring sit hus. Hegnet 
alene har kostet 30.000 kr. Han siger, at det kan 
lyde som en voldsom reaktion, som måske ikke 
er rationel: ”Selvfølgelig er noget af det også, 
fordi jeg er paranoid. Så noget af det ved jeg 
også godt, ikke er rationelt, men bare det, at jeg 
sidder og har de tanker, ikke?”

I dagene efter de første episoder overvejede 
han at flytte fra byen, hvilket han stadig tænker 
over. Og mediediskussioner om muslimer i 
Danmark gør ham ked af det. Han er bange for, 
at de negative historier skaber større afstand 
mellem etniske danskere og personer fra 
etniske minoritetsgrupper.

Aakar har ændret sine økonomiske dispositioner. 
I stedet for at betale af på sin gæld har han 
oprettet opsparing, hvis han skulle få brug for at 
flytte og etablere sig et nyt sted. 

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN 
Aakar vælger, på opfordring fra sine venner, at 
anmelde den første episode, nogle dage efter 
det er sket. Og han anmelder igen, da den 
ældre mand opfører sig truende uden for hans 
hus, og politiet kommer. Politiet foretager sig 
på baggrund af de anmeldte hændelser ikke 
yderligere i sagen. Aakar bliver dog opfordret til 
at nedskrive alt, hvad han oplever af episoder 
med pågældende mand, i en aktivitetslog. 
Aakar ringer desuden til politiet efter forskellige 
hændelser med samme mand. Politiet kan ikke 
gøre mere ved sagerne, da de ikke mener, at 
hændelserne er konkrete nok til en sag: 

”(…) Jeg ringer og siger, at han har spyttet på 
mig. Så spørger de (politiet, red.): ’Ramte han 
dig?’ ’Nej selvfølgelig ramte han ikke. Jeg 
parerer jo. Det er jo ikke, fordi jeg har tænkt mig 
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at løbe ind i en spytklat.’ ’Nå okay, men så tæller 
det jo ikke som vold.’”

Aakar kan godt forstå, hvorfor politiet ikke 
mener, at hændelserne er fyldestgørende eller 
konkrete nok til en sag. Men mener samtidig, 
at politiet skal overveje den sammenhæng, de 
er foregået i: at hændelserne foregår over en 
længere periode og det faktum, at de foregår 
ved hans hus. 

Politiets forslag om en logbog med de 
forskellige hændelser synes han, er et godt 
forslag. Anden gang han ringer til politiet, 
oplever han således også, at anmeldelsen 
tages mere seriøst, fordi der nu ikke længere er 
tale om en enkeltstående hændelse. Han tror 
dog ikke, at hændelserne er registreret som 
en hadforbrydelse, og har umiddelbart indtryk 
af, at politiets viden om hadforbrydelser er 
begrænset.
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J.NR. 3700-83990-01882-13
Zahnsgade, Kolding, 2013 Dansk mand skrev på internettet til anden person, at han ønskede at 
udrense Danmark for muslimer, og at han derfor havde anskaffet sig et våben.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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Du er sikkert også bare en 

terrorist.

HADFORBRYDELSEN
Sheila får kastet øl på sig af et ældre etnisk 
dansk par. Hun skal besøge sin moster i Hillerød 
og har derfor taget toget fra Københavns 
Hovedbanegård. I toget ringer hendes moster til 
hende, og de taler i telefon sammen på somali. 
Det resulterer i kommentarer fra det ældre par:
”(…) Hun kan jo ikke engang tale dansk altså. 
Hvad er det for noget. (…) Ej, hun bliver jo stadig 
ved med at fable på det der abesprog.” 

Kvinden vælger at konfrontere parret og beder 
dem holde udtalelserne for sig selv. Parret, de 
beskrives som at være fine i tøjet, fortsætter dog 
med deres kommentarer. Blandt andet ”at der 
er kommet mange sorte indvandrere og små 
negermennesker, der ikke kan finde ud af at 
agere i samfundet”. 

Sheila beder igen parret om at holde deres 
meninger for sig selv. Men uden held. Parret 
fortsætter med at udtrykke deres holdninger. 
Dels ud i toget og dels direkte til Sheila:
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”Jamen I gør jo slet ikke noget for samfundet. 
Og prøv at se dig. Du er sikkert også bare en 
terrorist.” 

Sheila forsøger at forsvare sig med ord og 
overvejer at finde en anden plads i toget. Hun 
beslutter sig imidlertid for, at hun ikke vil gå fra 
situationen, da hun i så fald ville føle, at parret 
”havde vundet diskussionen”. Hun vælger at 
blive siddende. Men undrer sig over, at ingen 
andre i toget blander sig. Kun et enkelt andet 
par i toget prøver at få dem til at tie stille. Det 
ældre ægtepar bliver ved med at chikanere 
hende og spørger blandt andet, om hun ikke 
vil have noget af deres øl. Hun beder dem igen 
om at lade hende være, hvilket de gør de næste 
tre stop i toget. Men idet hun står af toget, 
kaster manden det sidste af sin øl på hende. 
Hun begynder at græde. Det har været hårdt at 
sidde 40 minutter i toget og skulle ”forsvare sig 
selv” over for nogle mennesker, som ikke har 
lyttet. Hun er også ked af, at hun kom i søgelyset 
på grund af sin hudfarve. Hun siger om sin 
reaktion: ”Der tænkte jeg bare sådan, okay, kan 

sådan nogle ting virkelig godt ske? Bor jeg i et 
samfund, hvor jeg bliver kigget på sådan? Altså 
hvor de ikke kigger på, hvem jeg er som person, 
men bare kigger på den hudfarve, jeg har, og 
at jeg går med tørklæde. (...) Jeg tænker bare: 
Hvor er den gensidige respekt?”

Det er dertil svært for hende, at udtalelserne 
kommer fra et tilsyneladende ganske 
almindeligt par – ikke fra en psykisk syg eller en 
misbruger. Svært at det så ud, som om parret 
havde en klar fornemmelse af, at de kunne 
ramme hende med deres udtalelser – at det var 
deres hensigt. 

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING
Episoden har en betydning for Sheilas måde at 
se sig selv og sin plads i det danske samfund. 
Hun er født i og har boet i Danmark hele sit 
liv. Hun har fødselsattest, hvor hendes danske 
nationalitet er anført. Men Sheila siger:
”Altså når folk ser på mig og spørger mig, hvor 
jeg kommer fra, så spørger de ikke, hvilken by 
eller hvor i København jeg er fra. De spørger 
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mig, hvor jeg rigtigt kommer fra. Altså hvor 
kommer hudfarven fra. Det er også med til at 
adskille mig.” 

Sheila fortæller, at hun aldrig vil føle sig 100 
procent dansk eller helt hjemme i Danmark, 
når hun bliver gjort opmærksom på at være 
anderledes. Hun føler imidlertid heller ikke et 
tilhørsforhold til Somalia, hvor hun også oplever 
at være anderledes. Grundlæggende ønsker 
hun bare at blive respekteret som person og ikke 
få tilråb om, at hun skal tage tilbage til sit eget 
land. Hun oplever således en eksklusion, som 
udelukkende er baseret på hendes udseende. 

Episoden i toget har givet hende en følelse af, at 
hun aldrig vil blive en del af det danske samfund 
på linje med etniske danskere. Hun føler sig 
ikke længere forpligtet til at svare venligt igen 
på tilråb og således bidrage til at bilægge 
konflikten. Hun er derimod begyndt at svare 
igen, når hun bliver udsat for tilråb. Eller også 
lade tilråbene prelle af. Hun nævner, at hun er 
blevet mere ligeglad:

”Jeg vil aldrig være en del af det her samfund. 
(...) Jeg gider ikke forsvare mig selv, hvem jeg 
er, eller hvad jeg laver. Hvis du siger noget, så 
bander jeg bare efter dig, og så kan du have dine 
fordomme, og så er de jo fuldstændig korrekte. 
Altså de kommer med en fordom om, at jeg er 
sådan, og så skal jeg nok også vise mig sådan. 
Jeg er træt af at vise respekt for folk og prøve at 
ændre folks meninger, når det ikke rigtig ændrer 
noget i hovedet på dem.”

Sheila er blevet i tvivl, om hun skal blive 
boende i Danmark. Og synes, det er svært, 
når folk stirrer på hende: ”Altså jeg ser ikke 
sådan på folk. Jeg stirrer ikke på folk. Jeg ser 
bare et menneske. Altså vi er jo allesammen 
mennesker i en global verden.”

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN
Hun anmelder ikke episoden og vurderer, at 
politiet ikke vil kunne gøre noget ved sagen – at 
det derfor vil være spild af tid.
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J.NR. 0700-74274-1-14
Jobcenter Vallensbæk, Vallens bæk Strand. Januar 2014. Person skrev på seddel, der blev lagt i 
jobcentret, at forurettede bl.a. var perker, at Danmark ikke var for perkere, at for urettede var et svin, at 
Person er racist og at forurettede skulle dø.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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Selvfølgelig er det noget 

seriøst for mig, men jeg er ikke 

sikker på, at det vil blive taget 

seriøst.

HADFORBRYDELSEN 
Asrin er 21 år og bærer tørklæde. Hun kører 
hjem med metroen i København. Asrin hører 
musik i sine høretelefoner, da hun mærker en 
berøring af sit tørklæde. Hun skruer ned for 
sin musik, men er i tvivl, om hun har mærket 
rigtigt. Hun oplever ikke yderligere i et stykke 
tid, hvorfor hun skruer op for musikken. Men 
oplever igen, at der bliver rørt ved hendes 

tørklæde. Hun vender sig om. Bag hende sidder 
to etnisk danske mænd på cirka 50 år. De griner 
af hende. Asrin ignorerer det. Hun tænker, at 
den enes arm måske var placeret højt på sædet. 
Efter hun har drejet sig tilbage igen, kan hun 
pludselig mærke, at der bliver hevet i hendes 
tørklæde. Det er, så hun bliver trukket tilbage i 
sædet. Hun vender sig om igen og siger til de 
to mænd, at det ikke er i orden, at de rører eller 
hiver i hendes tørklæde. Men de begynder at 
grine og siger, at så skulle hun ”lade være med 
at have det på”. En anden ung kvinde, der sidder 
tæt ved, griner af mændenes bemærkning. 
Ingen andre i metroen siger eller gør noget 
i situationen. Asrin rejser sig derfor og går 
længere frem i vognen. Men mændene følger 
efter hende. Ved det næste stop står hun af, 
selvom det ikke er den rigtige station. 

”Altså han hev i det, og jeg kunne godt mærke, 
at jeg blev trukket lidt tilbage. Altså det var nok 
til, at jeg 100 procent følte mig helt vildt utilpas, 
og det var også derfor, at jeg satte mig frem i 
metroen. Det, at de gik efter mig, fik mig bare til 
at tænke, om de kunne finde på mere.”
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Mændene følger ikke efter hende, da hun står af 
metroen. Asrin er forundret over, at de kan finde 
på at chikanere hende på den måde: ”Det var 
så mærkeligt, for det var to ældre mænd. Altså 
de var nok 50 år gamle. Altså jeg er 21, hvorfor? 
Altså I er ældre, I burde vide bedre.”

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING
I den efterfølgende måned er Asrin mere 
opmærksom på, hvem hun sidder tæt på i 
metroen. Hun forsøger så vidt muligt at sætte 
sig ved siden af ældre damer eller unge piger. 
En overvejelse, hun ikke har gjort sig tidligere. 
Efter en måneds tid forsøger hun at abstrahere 
fra, hvad der er sket: ”Så tænkte jeg, at det 
simpelthen bare var for latterligt. Altså at det 
var latterligt, at jeg skulle begynde at tænke, at 
alle andre omkring mig er farlige eller kan finde 
på at gøre noget, bare fordi de to mænd gjorde 
det. De repræsenterer jo slet ikke alle andre 
mennesker.” 

Før chikanen i metroen har hun ikke selv været 
direkte konfronteret med personers negative 
holdninger til, at hun bærer tørklæde. Det er 

første gang, hun har følt sig chikaneret. Hun har 
heller aldrig følt sig utryg ved at færdes alene 
i København. Hendes mor har imidlertid flere 
gange oplevet tilråb som: ”Smut dog hjem, hvor 
du kommer fra”, men det er først noget, de taler 
om efter episoden i toget. Da hun fortæller sine 
veninder om episoden, er de overraskede over, 
at det er første gang, hun oplever det. 

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN 
Asrin anmelder ikke episoden til politiet. Hun 
opfatter ikke hændelsen som alvorlig nok. Hun 
tror heller ikke, at politiet vil opfatte hændelsen 
som alvorlig. Hun siger om sin grund til ikke at 
anmelde: ”Altså selvfølgelig er det seriøst for 
mig, men jeg er ikke sikker på, at det vil blive 
taget seriøst [af politiet] ... Man ved jo aldrig, 
hvor seriøst man bliver taget.” Hun overvejer 
i stedet at registrere hændelsen i København 
Kommunes app ’Stemplet’. Der kan man skrive 
om oplevet had og diskrimination. Hun får dog 
ikke registreret hændelsen. Hun synes ikke, den 
passer ind i de kategorier, appen indeholder. 
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J.NR. 0700-74274-7-15
Rødovre Station, Rødovre. August 2015. Ukendt g-mand havde med spraymaling og tusch skrevet på 
et ubehjælpsomt dansk “DRAB JØDE” på flere vægge på og ved Rødovre Station.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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Hver gang der sker noget, så 

er det et yderligere bevis på, at 

jøder ikke kan bo i Danmark.

HADFORBRYDELSEN
Barbara har gentagne gange oplevet at 
blive chikaneret på grund af sit religiøse 
tilhørsforhold. Hun er jødisk. Chikanen har ikke 
kun ramt hende selv, men også hendes mand 
og børn. Det er særligt Davidsstjernen omkring 
hendes hals, der som religiøs markør har affødt 
voldsomme reaktioner. Ligesom både hendes 
sønners og mands kalot har affødt reaktioner. 
Desuden har den jødiske skole, hvor hendes 
børn går, været udsat for hærværk. 

Barbara oplever en særligt ubehagelig episode 
på Christianshavn. En mand får øje på hendes 
Davidsstjerne om halsen, han råber ’jøde’ på 
arabisk og flere arabiske bandeord. Hun bliver 
bange, men bliver nødt til at gå forbi ham for at 
komme hen til metroen. Da hun passerer ham, 
spytter han efter hende. Spyttet rammer hendes 
ryg og hendes hår. Folk omkring hende stopper 
op og kigger på hende, men forholder sig passivt. 

En anden episode udspiller sig ved Trianglen, 
hvor hun står og venter på bussen med 
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sin dengang otte måneder gamle datter i 
barnevogn. Der står en gruppe på tre unge 
mænd med etnisk minoritetsbaggrund, de har 
set hendes Davidsstjerne om halsen samt et 
lille skilt på barnevognen med hebraisk skrift 
og en lille Davidsstjerne. Mændene omringer 
barnevognen og spytter ned i den. 

Hun fortæller desuden, at hendes mand og 
sønner bliver råbt og dyttet af, en dag de 
er på vej til synagogen iført deres kalotter. I 
kølvandet på terrorangrebet ved den jødiske 
synagoge den 15. februar 2015 bliver hun både 
ringet op hjemme og modtager beskeder på 
sociale medier. Hun får blandt andet at vide, 
at et angreb mod jøderne er, hvad jøderne 
kan ”forvente”. Det er på grund af deres 
manglende afstandtagen til Israels angreb mod 
palæstinensere. 

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING 
Hun er både rystet og chokeret over de 
forskellige oplevelser. Men særligt episoden 
ved Christianshavn, hvor en mand spytter på 

hende og råber af hende, oplever hun som både 
ubehagelig og nedværdigende. Hun føler sig 
utryg og er i situationen bange for, hvad han kan 
finde på. Hun er dertil ked af, at folk kigger væk 
og ignorerer det, som sker. Det gør hende flov. 

Hun ændrer holdning til, om det er en god idé 
at bære synlige religiøse symboler. Tidligere 
havde hun en trodsig indstilling til andre 
personers negative holdninger og forestillinger 
til det, at hun er jødisk. Men det er hun begyndt 
at revidere: 
”(…) ’Nå, så det provokerer dig, at jeg har en 
Davidsstjerne på? Så skal jeg fandeme have en 
endnu større på næste gang!’ Men det gik op for 
mig, at sådan var det ikke helt alligevel for mig 
mere.”

Barbara er nu blevet mere bevidst omkring 
synligheden af hendes Davidsstjerne og de 
mulige konsekvenser af den synlighed: 

”Min datter og jeg er startet i fitnesscenteret, 
og da vi kommer omklædte op, så går det op 
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for mig, at vi begge to har en Davidsstjerne på, 
og vi havde jo træningstoppe på, så man kunne 
se dem rigtig meget, og jeg kunne ikke gemme 
dem væk inde i tøjet. Der tænkte jeg lige et 
øjeblik: ’Var det nu også lige en så god idé?’.” 

Barbara er bange for, hvordan datteren vil 
reagere, hvis der sker noget. Hun taler derfor 
med datteren om det. Datteren mener ikke, at 
de skal tage deres Davidsstjerner af. Barbara 
bemærker, at datteren tager halskæden af, den 
efterfølgende gang de er i fitnesscenteret. 

Bevidstheden om mulige konsekvenser af 
religiøse markører resulterer i, at hun er 
opmærksom på, i hvilke områder hendes mand 
og sønner ikke skal gå med kalot. Hvis de 
bevæger sig i disse områder, dækker manden 
sin kalot og sønnerne går uden. 

Hvis hun går ud alene med sine sønner, har de 
heller ikke kalotter på. Af frygt for de følger, 
det kan få. Hun gemmer også sin Davidsstjerne 
væk, når hun færdes ude alene med sine børn. 

Disse ændringer er sket inden for de sidste 
par år. Fordi hun har oplevet en eskalering i de 
reaktioner, hun bliver mødt med. 

Oplevelserne har ikke kun betydning for hende 
selv, men også i forhold til, hvordan hun agerer 
over for sine børn og i samfundet generelt. 
Når hun, eller andre i hendes familie, oplever 
chikane, snakker de åbent om oplevelserne. 
Blandt andet fordi hun finder det vigtigt at 
ruste sine børn til håndtering af lignende 
situationer. 

Hun synes selv, at hun er blevet mere hård-
hudet. Men hun oplever særligt, at tilråb 
påvirker hendes børn. Hendes børn har efter 
terrorangrebet den 15. februar talt en del om, 
at de ikke kan blive boende i Danmark. ”Efter 
terrorangrebet, der sagde de: ’Jamen vi kan jo 
ikke blive her.’ Det er jo faktisk lidt begyndt at 
blive mantraet. Hver gang der sker noget, så er 
det et yderligere bevis på en manifestation af, at 
jøder ikke kan bo i Danmark.” 
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Det faktum, at en ung pige blev sigtet (og 
senere dømt) for at planlægge en bombe mod 
den jødiske skole, Carolineskolen, forstærker 
denne nervøsitet.10 

Barbara er meget ked af, at børnene ikke føler 
sig trygge i Danmark. Hun siger: ”Jeg ønsker, at 
mine børn skal vælge, hvor i verden de vil bo. 
De skal ikke tvinges fra Danmark, som vi elsker 
meget højt – bare fordi de er jøder. Det er svært 
for både mit moder- og danskerhjerte at klare. 
Men ikke desto mindre tror jeg nok, at det et 
det, de føler.” Hun siger videre: ”Altså vi elsker 
Danmark og alt, hvad der er dansk. Jeg er super 
stolt af at være dansker. Det betyder noget for 
mig at være dansk, og det gør mig ked af det, at 
mine børn ikke synes, de har en fremtid her.”

Barbara fortæller, at familien indgår i et 
familieterapeutisk forløb efter terrorangrebet. 
Særligt hendes yngste søn er bange for, at han 
vil blive genkendt som jøde og skudt på gaden. 

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN 
Barbara anmelder en enkelt episode til politiet. 
Episoden på Christianshavn, hvor en mand 
spytter på hende. Hun melder derudover nogle 
af episoderne til Akvah,11 som er det jødiske 
samfunds interne antisemitiske overvågnings- 
og anmeldelsesinstans.
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J.NR. 0109-73241-00620-12
Parkeringskælder ved Ikea, Odense SØ. Juli 2014. Kvinde skubber til dreng på 3 år af anden etnisk 
oprindelse, så han falder omkuld, fordi han rører ved noget brød i hendes indkøbsvogn. Drengens mor 
og moster overøst med ukvemsord, herunder ”tag hjem til jeres eget land og tag jeres tørklæder af”.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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Det er sådan nogle mennesker, 

vi bare skal brænde. Vi skal 

brænde dem, deres tøj og deres 

familier.

HADFORBRYDELSEN 
Hanan er 25 år og bærer niqab.12 Hun er to 
gange blevet udsat for en hadforbrydelse på 
grund af sin religiøse beklædning. 

En dag er Hanan sammen med en veninde 
på Danshøj Station. En etnisk dansk kvinde 
kommer hen og taler aggressivt til dem. Hanan 
har tidligere mødt den samme kvinde der, 
dengang blev hun også udsat for tilråb. Kvinden 
siger, at ”det er sådan nogle mennesker, vi bare 
skal brænde. Vi skal brænde dem, deres tøj og 
deres familier”. De beder hende om at stoppe. 
Da tager kvinden dem rundt om halsen, hvorfor 
de skubber hende væk. Da hun kommer imod 
dem igen, bruger Hanan sin peberspray mod 
kvinden for at forsvare sig selv. 

Hanan har også tidligere oplevet en anden 
episode. Hun er på vej hjem fra en aftale 
med en veninde. Hun er højgravid og vil tage 
bussen. På vej mod Tagensvej passerer en 
kvinde hende og spytter på hende. Hanan 
bliver vred over ydmygelsen og skubber til 
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kvinden. Kvinden spørger, hvad hun bilder sig 
ind at skubbe til hende, når personer klædt 
som hun ”bare skal have spyt”. De to kvinder 
skubber igen til hinanden. Den højgravide 
Hanan får næseblod. Hanan holder den anden 
kvinde fast op af et hegn, så hun ikke kan gøre 
yderligere imod hende. Hun er bange for sin 
tilstand som højgravid og frygter, hvad kvinden 
vil gøre. På den anden side af vejen står der 
nogle personer. De har observeret episoden, og 
efter et stykke tid kommer de over til Hanan. De 
fortæller, at de har ringet efter en ambulance, 
der kan hente Hanan, så hun og barnet kan 
blive undersøgt. 

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING 
Hanan er bevidst om, at muslimer oplever 
tilråb. Det opfatter hun som noget, man altid vil 
opleve. Men efter de fysiske overfald begynder 
hun at bære, og anvende, peberspray som 
forsvar. Hun vil kunne forsvare sig selv og sin 
søn, hvis de skulle blive udsat for noget. Hun ser 
et stigende had mod muslimer. 

Hun er herudover begyndt at gå til kampsport 
og tage kørekort. Det har flere af hendes 
veninder også gjort. 

Hun fortæller, at hun er rystet umiddelbart 
efter sine oplevelser. Og at hun også selv er 
begyndt at føle mere had som et resultat af 
det, hun har været udsat for. Hun frygter, at 
hun i fremtiden vil blive udsat for nye overfald. 
For eksempel af kvinden, som befandt sig på 
Danshøj Station. 

Hanan siger, at hun oplever – og selv bidrager 
til – en skelnen mellem ”os” og ”dem”. Hun 
afholder sig blandt andet fra at tage i Lyngby 
Storcenter og generelt at opholde sig i 
Nordsjælland, da hun ikke mener, at folk i det 
område er vant til at se personer med niqab. 
Hun frygter derfor, hvilke reaktioner hun vil 
møde i disse områder, i modsætning til hvis 
hun befinder sig i områder, hvor der er flere 
muslimer. Hun har valgt, at hendes søn skal gå 
i islamisk børnehave. Det er blandt andet for at 
undgå, at pædagogerne stiller spørgsmålstegn 
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ved hendes måde at opdrage sin søn på og det, 
at hun går tildækket. 

Hun oplever at blive dømt på forhånd, fordi hun 
går helt tildækket:
”’Du går tildækket sådan der, så kan du sikkert 
heller ikke tale dansk.’ Folk har på forhånd 
allerede besluttet, at jeg ikke kan noget. Jeg 
skal bare hjem til mine ti børn og sidde i stuen 
og se arabiske tv-serier.”

Hanan mener, at en sådan forståelse afføder en 
øget fremmedgørelse mellem praktiserende 
muslimer og etnisk danskere, der ikke er 
muslimer.

På grund af ovenstående vælger hun at flytte 
til England, hvor hun skal giftes. Hendes 
kommende mand bor i England. Men hun siger, 
at hun ville være flyttet dertil uanset. Hun tror, 
at hendes muligheder er bedre sikret i England, 
og synes, der er en mere imødekommende og 
positiv indstilling over for muslimer.

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN 
Hanan anmelder ikke de enkelte episoder, 
hvilket der er flere grunde til. En af grundene er, 
at hun er begyndt at anskue tilråb og voldelige 
episoder som en normalitet i Danmark. Noget, 
man således må acceptere som praktiserende 
muslim. Derudover er hun i tvivl om, hvordan 
politiet vil se på sagen: 

”Jeg vil tro, at politiet ville tænke og behandle 
det som en lille sag. Altså hvem bliver ikke 
skubbet til i ny og næ alligevel? Så jeg tror ikke, 
at de ville gøre noget.” 

Hun frygter også, at politiet ikke vil opfatte 
hende som troværdig, specielt fordi hun har 
forsvaret sig selv. Derfor mener hun ikke, 
at politiet vil tage hendes sag seriøst. Hun 
negligerer på den måde alvoren og betydningen 
af de enkelte episoder:
”(…) Det er derfor, jeg går med peberspray. 
Så hvis der sker noget, så kan folk få deres 
frustrationer ud, og så kan jeg komme hjem.” 
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J.NR. 0900-83990-01557-13
Lyngby Hovedgade, Lyngby. August 2013. Anmelder oplyste, at en person flere gange havde forsøgt 
at sparke døren til lejligheden ind, havde ridset ”jøde” på anmelders postkasse og truet ham og hans 
familie på livet.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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(…) I det samfund, jeg gerne vil 

være en del af, og som jeg er 

en del af, der bliver jeg stadig 

kigget på som udlænding.

HADFORBRYDELSEN 
Akiki er flygtet fra Uganda. Naboerne udøver 
flere gange hærværk på hans bil. 

En morgen, da han skal på arbejde, går 
han ud til sin nye bil. Den er blevet ridset 
betydeligt med en nøgle. Cirka en måned 
senere bliver bilens dæk punkteret. Akiki bor 
i et område, hvor der kun er få personer med 
etnisk minoritetsbaggrund. Og han betegner 
naboerne som hverken særlig tolerante eller 
imødekommende. Han finder naboernes 
forestillinger om ham, er en udfordring:
”Så det var lige i overkanten, at der kom en 
udlænding lige pludselig. Og det er ikke bare 
en udlænding. Det er en sort mand. De var 
bekymret for, hvordan jeg ville opføre mig, og 
hvordan min person var. (…) De er bange for mit 
udseende.”

Akiki er overbevist om, at det er naboerne, 
der har udøvet hærværk mod hans bil. Han 
ser hærværket som et symbol på, at han er 
anderledes og ikke passer ind i området. 
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HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING 
Akiki overvejer at flytte på grund af hærværket 
på sin bil og naboernes generelle attitude. 
Han føler sig ikke velkommen og accepteret i 
området, som han ellers godt kan lide. Hans 
børn går også i skole der. Han tror dog, at det 
med tiden vil blive mere acceptabelt at være 
udlænding i området:
”Altså at de opdager, at de ikke skal være bange 
for mig.”

Selvom Akiki har boet og arbejdet i Danmark 
siden 2001, bliver han stadig set som 
udlænding. Det er han ked af: 
”Men lige meget hvor meget jeg bliver kigget på 
som udlænding, så føler jeg mig dansk. For det 
er her, jeg føler mig hjemme. Men jeg bliver ked 
af, at i det samfund, jeg gerne vil være en del 
af, og som jeg er en del af, der bliver jeg stadig 
kigget på som udlænding.”
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J.NR. 5100-77111-00416-15
Konvalvej, Aalborg. Ukendt person begået hærværk mod per sonbil. Den var ridset og to dæk 
punkteret. Der var skre vet ”perker” på bilen. Ingen straffesag.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.



57



58

  

Det er jo ikke rart at blive peget 

ud, fordi du er anderledes, når 

du ikke føler dig anderledes.

HADFORBRYDELSEN 
Fatima har somalisk baggrund og er 
studerende. Hun bærer hijab.13 Fatima oplever 
både fysiske overfald og racistiske tilråb 
motiveret af hendes hudfarve og religiøse 
tilhørsforhold. 

En eftermiddag står Fatima og taler med nogle 
venner lige ved sin lejlighed. En 30-årig mand, 
der står på sin altan over dem, hælder en spand 
iskoldt vand ned på hende, mens han råber: 
”Skrid så, din neger!” Hun har tidligere været 
opmærksom på, at manden tog afstand fra 
personer med etnisk minoritetsbaggrund, men 
havde ikke troet, at det ville komme til at gå 
ud over hende. Hun begynder at græde og går 
hjem til sin mor. Episoden er særlig ubehagelig 
for hende, fordi hun føler sig udpeget. Hun 
siger: ”Det var bare rigtig ubehageligt, og alle 
mine veninder og venner blev ikke ramt. Det 
gik kun ud over mig. Så jeg følte mig bare så 
anderledes.”
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En anden episode udspiller sig i Netto. Hun er 
inde for at købe en flaske vand, inden hun skal 
til undervisning på jurastudiet. Da Fatima står 
i kø ved kassen, slår en mand hårdt ud efter 
hende og rammer hende i underlivet, hvorefter 
han siger: ”Du er så næsvis, din terrorist.” Hun 
bliver meget påvirket af episoden. Ikke fordi 
hun bliver kaldt terrorist, det er hun forberedt 
på, kan forekomme på grund af tørklædet, men 
fordi manden har slået ud efter hende og ramt:
”Vi er mennesker altså. Så sig til mig, at jeg 
ikke passer ind, eller at jeg er terrorist. Sådan 
nogle kommentarer er noget andet, end når folk 
begynder at slå.” 

Fatima er chokeret. Hun ved ikke, hvordan hun 
skal reagere. Hun begynder at råbe af ham, men 
manden griner bare: ”Der var en, der sagde, at 
jeg ikke skulle tage mig af det, men manden 
har slået mig. Selvfølgelig skal jeg tage mig af 
det. Nå, men så stod jeg der og råbte af ham, 
og så begyndte han bare at grine og sige: ’Du 
tror rigtig, at du kan gøre noget, men det kan du 
ikke.’”

HADFORBRYDELSENS PÅVIRKNING 
Episoderne giver hende en følelse af at være 
anderledes. At være særligt udsat, fordi hun 
adskiller sig fra majoriteten. Hun føler sig ellers 
ikke anderledes. Og ønsker ikke at skille sig ud. 
Hun ønsker ikke den skillelinje, hun oplever 
mellem ”os” og ”dem”.

”(…) Det er jo ikke rart at blive peget ud, fordi du 
er anderledes, når du ikke føler dig anderledes.” 
”(…) De udpeger de fejl, de tror, at jeg har. Altså 
at det er en fejl, at jeg går med tørklæde. Eller 
at det er en fejl, at jeg er mørk. (…) Jeg føler mig 
ikke anderledes.” Hun siger videre: ”Hvornår 
bliver det normalt [at bære tørklæde]. Hvornår 
er det ikke længere mærkeligt?”

Hun er i chok efter episoden i Netto. Fatima 
er rystet over, at de andre kunder ignorerede 
det, der skete. Hun er også ked af, at hun selv 
reagerede så passivt. Hun ville for eksempel 
gerne have taget manden ind på kontoret til en 
leder af butikken eller lignende. Hun har efter 
episoden gjort sig nogle tanker om, hvorfor 
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hun og de andre, der observerede episoden, 
ikke gjorde mere. Hun mener, at det handler 
om gradvist at acceptere ting, som ellers ikke 
er acceptable: ”Folk tænker: ’Jamen så stort var 
det heller ikke’. Jeg tror, man tænker, at man 
bare skal lære at acceptere ting, der ikke er 
acceptable. Folk er meget passive. Det var jeg jo 
også selv.” 

ANMELDELSE AF HADFORBRYDELSEN 
Fatima anmelder ikke nogen af episoderne. Hun 
er af den overbevisning, at sådanne episoder 
er noget, folk primært holder for sig selv og 
generelt ikke gør noget ud af. Hun har i stedet 
talt med sin familie og sine venner om det.
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J.NR. 0700-74274-6-15
Høje Taastrup Station, Høje Taastrup. August 2015. Gerningsmand kaldte en G4S vagt for ”din brune 
abe” og ”bananplukker” og hentød til vagtens hudfarve ved at sige ”jeg er mørkeræd”.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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9  Alle de anvendte personnavne er opdigtede 
af hensyn til informanternes anonymitet. 

10  "Leder på Carolineskolen: Bombeplaner 
overrasker mig ikke"  
http://www.b.dk/nationalt/leder-paa-
carolineskolen-bombeplaner-overrasker-
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11  Mosaisk Trossamfunds Sikkerheds-
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Afdeling for Kortlægning og Videndeling af 
Antisemitiske Hændelser (AKVAH). For mere 
information se: http://njsc.eu/akvah.php.

12  Muslimsk slør/kjole, der dækker hele 
kvindens ansigt undtagen øjnene. 

13 Tørklæde, der dækker håret.
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J.NR. 1900-61605-09407-15
Herrestræde, Slagelse. Juni 2015. Forurettede indgav en anmeldelse i sagen. Han oplyste her, at en 
kunde i taxaen havde spyttet på gulvet og på den pengeseddel, som han fik af ham, fordi han var jøde. 
Det var ikke muligt at finde eventuel gerningsmand. Forurettede oplyste, at det havde fundet sted den 
kl. 06:36. Sagen senere henlagt.
Fra bogen HAD ER af Tina Enghoff, Forlaget Vandkunsten, 2017.
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J.nr. 0700-74274-7-15. Rødovre Station, Rødovre. August 2015. Ukendt g-mand havde med spraymaling og tusch skrevet på et ubehjælpsomt dansk “DRAB JØDE” på flere vægge på og ved Rødovre Station. J.nr. 0900-77111-01436-13. Hjortevænget, Kokkedal. August 2013. Hærværk på 2 personbiler ved opskæring af flere dæk på hver bil. Begge biler endvidere ridset på venstre side. Den ene havde fået ridset 2 hagekors. J.nr. 3700-83990-01882-13. Zahnsgade, Kolding, 2013 Dansk mand skrev på internettet til anden person, at han ønskede at udrense Danmark for muslimer, og at han derfor havde anskaffet sig et våben. J.nr. 3700-83990-01014-14. Banegårdspladsen, Vejle, 2014. Ukendt person kaldte i bus nr. 4 en kvinde af anden etnisk oprindelse for ”perker” samt diverse andre racistiske ord. J.nr. 0109-73241-00620-12. Sionsgade, København Ø. Juli 2012. Forurettede blev overfaldet da han var ude og lufte sin hund. Forurettede er homoseksuel og G-manden råbte bøsse mens han overfaldt ham. J.nr. 2300-61600-12147-13. Vestergade, Odense C. November 2013. Homoseksuel mand antastet af nogen, som han mente var rockere. J.nr. 0100-73251-00182-15. Studiestræde, København K. August 2015. 2xFOU blev ifm. efterfest til CPH Pride på Pumpehuset overfaldet af 3 GM. Under overfaldet udtalte A: Get out you fucking faggot! 1 FOU blev tildelt 1 knytnæveslag i hovedet og 1 FOU blev slået omkuld hvorfter han af 2-3 GM blev sparket på kroppen og i ansigtet gentagne gange. Indbragt til RH Traume. Ikke umiddelbart alvorlige skader. J.nr. 0700-74274-6-15. Høje 
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