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Svar fra Borgmesterens Afdeling på 10dages forespørgsel fra RV vedr. 
hatecrimes  
 
Besvarelsen er henholdsvis en besvarelse på, hvad der arbejdes med i Ud-
valget for mangfoldighed og ligestilling og i projektet ”Tryg i Aarhus”.  
 
Tryg i Aarhus 
Aarhus Kommune og Østjyllands Politi samarbejder om strategien ”Tryg i 
Aarhus”, som løber fra 2017-2020. Målet er at øge trygheden for alle bor-
gere uanset alder og bopæl. Der arbejdes med 6 fokusområder: Forebyg 
indbrud; Skab trygge rammer i nattelivet; Bliv sikker på nettet; Aktivt medbor-
gerskab; Hjælp med at holde Aarhus tryg; Tryghed i trafikken.  
 
Fokusområdet ”Skab trygge rammer i nattelivet” er forankret i Restauratør-
netværket, der er et samarbejde mellem byens natteliv, Østjyllands Politi og 
Aarhus Kommune. Som led i samarbejdet er der blandt andet iværksat en 
indsats imod stoffer i nattelivet samt uddannelse af medarbejdere i nattelivet. 
I den forbindelse arbejdes der på at kunne tilbyde et kursus omkring interkul-
turel konflikthåndtering.  
 
Som opfølgning på rapporten om LQBT+ personers syn på Aarhus vil hate 
crimes og diskrimination desuden blive drøftet i koordinationsgruppen for 
Tryg i Aahus-strategien. 
 
 
Udvalget for mangfoldighed og ligestillings arbejde med hatecrimes og 
diskrimination 
Aarhus Kommunes Udvalg for mangfoldighed og ligestilling (fremover be-
nævnt ”Udvalget”) arbejder på at modarbejde hatecrimes og diskrimination. 
Udvalget rådgiver Byrådet og arbejder med at skabe debat og fokus på for-
skellige problemstillinger indenfor ligestilling og mangfoldighed samt at sam-
arbejde med relevante instanser, blandt andet forvaltningerne i Aarhus Kom-
mune. Udvalget fremlægger deres arbejde for Byrådet til marts 2020. 
  
Byrådet har vedtaget et kommissorium for Udvalget (2018-2020), hvor der er 
to indsatsområder ”Debat om mod til rummelighed” samt ”Aarhus, en god og 
attraktiv by for LGBT-personer at bo og arbejde i”.  
 
Følgende aktiviteter er igangsat for at modarbejde hatecrimes og diskrimina-
tion:  

• Debat på diverse medier omkring rummelighed, hatecrimes og dis-
krimination. 

• Udarbejdet undersøgelsen ”LGBT+personers syn på Aarhus” (531 
respondenter og vigtig viden blandt andet om diskrimination og ha-
tecrimes). 
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• Tæt samarbejde med LGBT+husets bestyrelse, der har resulteret i 
en midlertidig LGBT+hus i FO-byen til august 2019, der blandt andet 
skal arbejde med folkeoplysning og fællesskaber.  

• Debatarrangement ”Er der plads til LGBT+personer i Aarhus” – for 
at sætte fokus på problematikker for målgruppen og debattere hvor-
dan Aarhus kan være en god by for LGBT+personer.  

• Samarbejde med Kvindemuseet om Gratis tilbud om Pop-up-vogn 
og undervisning om køn, hatecrimes, seksualitet og ligestilling til fol-
keskolerne i Aarhus (der er dog ingen skoler der har taget imod til-
buddet, og det overvejes derfor om det skal igangsættes igen i efter-
året 2019). 
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