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Tak for din henvendelse af 3. marts 2015, hvor du har stillet følgende
spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Spørgsmål
Har BIF oplevet, at der efter terrorangrebene i København er sket en
stigning i hadforbrydelser rettet mod muslimer?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Forvaltningen har ikke et datagrundlag til at kunne vurdere, om der er
sket en stigning i hadforbrydelser mod muslimer. Indsamling af data
vedr. hadforbrydelser sker hos Københavns Politi.
Forvaltningen kan dog oplyse, at der via appen ”Stemplet” i perioden
fra 16. februar 2015 til 8. marts 2015 er registreret 11 oplevelser på
baggrund af etnicitet og religion. Til sammenligning er der i perioden
fra 1. januar 2015 til 16. februar 2015 registret 16 oplevelser på
baggrund af etnicitet og religion via appen. Det er ikke muligt via
appen at registrere, hvilken etnicitet og religion der er diskrimineret på
baggrund af. Det kan altså ikke siges hvor mange af registreringerne,
der er foretaget af muslimer.
Det er forvaltningens vurdering, at der endnu ikke er tilstrækkelig
mange brugere af appen til at kunne vurdere, om der er sket en
stigning i antallet af hadforbrydelser generelt i København.
Forvaltningen lancerede appen den 23. oktober 2014. Status på appen
er 1.750 downloads og 225 registreringer af diskrimination og
hadforbrydelser i København. Enheden for Antidiskrimination under
Ankestyrelsen udbreder appen til hele landet i slutningen af marts
2015 via et samarbejde med bl.a. Institut for Menneskerettigheder.
Borgmester Anna Mee Allerslev er på et møde med Dialogforum og
Muslimernes Fællesråd den 4. marts 2015, blevet gjort bekendt med,
at foreningerne har et indtryk af, at der har været en stigning i antallet
af ubehagelige hændelser mod muslimer, men blev ikke gjort bekendt
med et egentlig datagrundlag for dette.
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