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”Jeg kommer hjem til dig i morgen.
Du skal nok sørge for, at dine børn
ikke er hjemme.”
Sådan lød truslen på byrådsmedlem
TineHessners (R) telefonsvarer en
torsdag aften, fåmåneder efter hun
var startet som kommunalpolitiker i
Furesø Kommune.
–Han fortalte, at han godt vidste,
hvad vi var ude på, og at det ikke
skulle lykkes. Og at han ville komme
eftermig ogmin familie. Det handle-
de om en sag, som jeg slet ikke havde
været involveret i, men han truede
alle byrådsmedlemmer, fortæller
TineHessner.
14 dage forinden havde sammemand
indtalt enmere ukonkret trussel på
hendes telefonsvarer. Den trussel tog
hun ikke så tungt.Men den konkrete
trussel rettetmod hende og hendes
familie gjorde, at hun sørgede for
ikke at være hjemme dagen efter.
– Jeg havde egentlig lidt distance til

det hele, fordi jeg ikke kendte hver-
kenmanden eller hans sag.Men vi
tjekkede lige, at vi havde låst vores
dør en ekstra gang, og så lod vi være
med at være hjemme den dag, siger
TineHessner.
Tine Hessners sag endte med, at
manden, der havde fremsat trus-
ler mod hende og de fleste andre af
hendes byrådskolleger, kom i retten
og fik en dom. Og Tine Hessner vid-
nede i retten.
–Det var faktisk først, da jeg sad i ret-
ten og vidnede, at det blev rigtig ube-
hageligt. Telefonbeskeden, hvor han
truedemig ogmin familie, blev afspil-
let,mens han sad i retssalen.Det var
ikke rart, fortæller TineHessner.

Dødstrusler
TineHessner er blandt demange
byrådsmedlemmer, som oplever
trusler, chikane og lignende i kraft af
deres byrådsarbejde.

I en spørgeskemaundersøgelse
blandt landets byrådsmedlemmer
foretaget af Nyhedsmagasinet Dan-
ske Kommuner svarer 25 procent af
respondenterne, at de har oplevet
chikane, trusler eller lignende fra
borgere i denne valgperiode.
Nyhedsmagasinet Danske Kommu-
ners undersøgelse viser, at graden
af trusler og chikane spænder helt
fra grove kommentarer på Facebook
og til konkrete dødstrusler. Tidli-
gere undersøgelser af byrådsmed-
lemmers oplevelser med chikane og
trusler viser lignende resultater.
I januar 2018 offentliggjorde Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet
en undersøgelse, der viste, at 40
procent af byrådsmedlemmerne
havde været udsat for en eller flere
krænkelser. Knap en tredjedel
svarede, at de havde været udsat
for chikane, mens 15 procent hav-
de været udsat for trusler.

HVERT FJERDE
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Dødstrusler, tilsvininger og grove kommentarer er en del af hverdagen
for landets byrådspolitikere. I en ny undersøgelse svarer hvert fjerde
byrådsmedlem, at de har oplevet chikane, trusler og lignende.
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UNDER-
SØGELSEN

Nyhedsmagasi-
net Danske Kom-
muner har spurgt
landets 2.432
kommunalpoliti-
kere, om de har
oplevet chikane,
trusler eller lig-
nende fra borgere
i den nuværende
periode fra
1. januar 2018.
891 byrådsmed-
lemmer har svaret
på undersøgel-
sen. 25 procent
svarer ja.



Danske Kommuner.
Hun peger på, at ministeriet i 2018
i samarbejde med KL og Danske
Regioner udgav en vejledning til lo-
kalpolitikerne om, hvordan de skal
håndtere trusler og chikane. Des-
uden indgik et flertal af Folketin-
gets partier samme år en aftale om
at hæve straffen for chikane og trus-
ler mod personer i offentlige hverv.
– Lovændringen betyder, at strafni-
veauet blev hævetmed en tredjedel,
og den trådte i kraft i februar sidste
år. Rundspørgen i Danske Kommu-
ner handler om trusler og chikane før
de seneste tiltag, som vi forhåbentlig
kan se en effekt af i de kommende år.
Hvis ikkemå vi helt klart overveje
nye initiativer, siger Astrid Krag.

KL: Bekymrende omfang
I byrådsmedlemmernes interesse-
organisation KL kalder sekretari-
atschef Solvejg Schultz-Jakobsen
resultaterne af undersøgelsen
bekymrende.
– Selvfølgelig skal kommunalpoliti-
kere kunne håndtere kontante til-
kendegivelser og stærke følelsesud-
brud fra borgere, som er engagerede
og måske personligt berørte af de
konkrete beslutninger, som kom-
munalbestyrelsen træffer. Men det
må aldrig komme så vidt, at vold og
chikane bliver en risiko for politi-
kerne, som jo vælger at investere tid
og ressourcer i en helt central opga-
ve for vores samfund og demokrati.
De skal kunne føle sig trygge og give
udtryk for deres holdninger, uden at
det får store personlige konsekven-
ser, siger hun.
Ligesom social- og indenrigsministe-
ren pegerKL’s sekretariatschef på vej-
ledningen fra 2018 somdet redskab,
kommunerne skal læne sig op ad.
– KL opfordrer til, at man lokalt og
med afsæt i vejledningen jævnligt
sætter fokus på problemstillingen og
tager initiativer, der kan understøtte
politikere, der bliver udsat for chika-
ne eller trusler, siger Solvejg Schultz-
Jakobsen.• jki@kl.dk
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I september 2018 viste en analyse
fra KL’s nyhedsbrevMomentum, at
omkring en tredjedel af landets by-
rådsmedlemmer havde været udsat
for chikane eller trusler.

”Jeg tramper dig i hovedet”
I Stevns Kommune oplevede Steen
S. Hansen, at en kvinde, der havde
en sag om støj fra en nærliggende
restauration kørende i kommu-
nen, kimede ham ned i en længere
periode.
–Hun sagde, at hun ville ”kom-
me og slåmin kone,mine børn og
min kæreste ihjel”. Og så ville hun
trampemig i hovedet, så hjerne-
massen røg ud af ørerne, fortæller
Steen S. Hansen.
Han sad dengang i plan- og teknikud-
valgetmen havde ikke noget at gøre
med behandlingen af sagen.
Steen S. Hansen er betjent ved siden
af byrådsarbejdet, så han følte sig

ikke umiddelbart utryg, men kvin-
dens gentagne trusler og en oplys-
ning om, at hun tidligere havde gjort
alvor af sine trusler, påvirkede ham.
– Jeg vil ikke sige, at jeg var bange.
Menhun ringede op til 15 gange

omdagen på alle tidspunkter
af døgnet, og jeg fandt ud af,
at hun tidligere var dømt
for at have overfaldet en
med en kniv. Så jeg vil
sige, at jeg varmeget
årvågen i en periode.
Når jeg komkørende
hjemmodmit hus,
så holdt jeg øje
med, omder holdt
fremmede biler
eller cykler på
vejen. Og når
jeg parkerede
min bil, sad
jeg og kig-

gede i
spejlene
for at
se, om
der kom
nogen

løbende.Det gjorde jeg indtil et halvt
til trekvart år, efter truslerne var
stoppet, fortæller Steen S.Hansen.
Truslerne blevmeldt til politiet
samme dag, som Steen S. Hansen
modtog den første telefoniske trus-
sel. Efter kvinden blev dømt, stop-
pede telefonchikanen og truslerne.

Trussel mod demokratiet
Social- og indenrigsminister Astrid
Krag (S) kalder de omfattende trus-
ler mod politikerne for en potentiel
trussel mod demokratiet.
– Vi politikere skal tåle kritik – også
hård kritik.Men det er helt uaccep-
tabelt, når den hårde tone udvikler
sig til chikane, trusler eller lignen-
de. Det bekymrermig især, hvis det
skræmmermennesker fra at gå ind
i politik – der vil jeg gå så langt som
at kalde det en trusselmod vores
demokrati, siger hun i en skriftlig
kommentar til Nyhedsmagasinet


