
Krigsforbrydelser 
og ukrainske 
flygtninge 
Til brug for personale og fagpersoner



Hvad er krigsforbrydelser
Krigsforbrydelser, folkedrab og forbry-
delser mod menneskeheden er en 
samlebetegnelse for grove forbry-
delser såsom drab, voldtægt, tortur, 
forsætlige angreb på civile under en 
væbnet konflikt, mishandling af fanger, 
tvangsforflyttelse af befolkninger, 
systematiske overgreb på bestemte 
befolkningsgrupper mv. 

Danmark har gennem sin tiltræden af 
internationale konventioner mulighed 
for at efterforske og retsforfølge krigs-
forbrydelser, selvom forbrydelserne er 
begået uden for Danmark.  

Kontakt med ukrainske 
flygtninge, der er ofre for eller 
vidner til krigsforbrydelser
Hvis du under dit arbejde møder ukra-
inske flygtninge, der giver udtryk for, at 
de har været vidne til eller er ofre for en 
mulig krigsforbrydelse, kan du vejlede 
dem om at anmelde forbrydelsen til 
dansk politi. Du kan i den forbindelse 

vejlede vedkommende om at rette 
personlig henvendelse på en politista-
tion, og at vedkommende kan ringe til 
politiet på telefonnummer 114, hvis 
han/hun har spørgsmål hertil. 

Hvis du har mulighed herfor, kan du 
udlevere politiets pjece ”Anmeld 
krigsforbrydelser”, hvoraf det frem-
går på engelsk, ukrainsk og russisk, 
hvordan udlændingen kan anmelde 
den mulige krigsforbrydelse til dansk 
politi. Folderen kan også findes på 
https://politi.dk/en/report-a-crime/
report-war-crimes

BEMÆRK: Du bør ikke spørge 
ind til nærmere detaljer om 
vidnets eller ofrets oplevelse 
af den mulige krigsforbrydelse, 
da det er vigtigt, at politiet får 
vedkommendes forklaring så 
ubearbejdet som mulig.

Nordjyllands 
Politi
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg
96 30 14 48
njyl@politi.dk

Østjyllands 
Politi
Ridderstræde 1
8000 Århus C
87 31 14 48
ojyl@politi.dk

Midt- & 
Vestjyllands Politi
Nørreport 1
7500 Holstebro
96 14 14 48
mvjyl@politi.dk

Sydøstjyllands 
Politi
Holmboes Alle 2
8700 Horsens
76 28 14 48
sojyl@politi.dk

https://politi.dk/en/report-a-crime/report-war-crimes
https://politi.dk/en/report-a-crime/report-war-crimes


Andre oplysninger om 
krigsforbrydelser i Ukraine
Hvis du under din kontakt med ukrain-
ske flygtninge får kendskab til personer, 
som er i besiddelse af andre oplysnin-
ger om krigsforbrydelser, f.eks. i form 
af fotos, videofilm, eller platforme på 
sociale medier, hvor der deles sådant 
materiale, kan du vejlede vedkom-
mende om at rette henvendelse til poli-
tiet som ovenfor beskrevet. 

Det gælder i særdeleshed fotos, videoer 
mv., som vedkommende selv har taget, 
eller som vedkommende har modtaget 
fra andre personer, der eventuelt stadig er 
i Ukraine. Materialet kan have stor værdi 
for politiets indsamling af oplysninger om 
mulige krigsforbrydelser i Ukraine. 

Hvad gør politiet med oplysningerne
Den Internationale Straffedomstol i 
Haag, ICC, har efter anmeldelse fra 
en række nationer indledt en efter-
forskning af krigsforbrydelser begået i 
Ukraine siden den 21. november 2013. 

Dansk politi vil i samarbejde med 
Europol og Eurojust bidrage til ICC’s 
efterforskning af krigsforbrydelser i 
Ukraine. Materialet vil blive delt med 
ICC, og oplysningerne vil under efter-
forskningen blive behandlet fortroligt.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du 
skal forholde dig i relation til mulige 
vidner og ofre for krigsforbrydelser i 
Ukraine, kan du få yderligere vejled-
ning ved at rette henvendelse til den 
lokale politikreds. 

Sønderjyllands 
Politi
Kirkegade 76
6700 Esbjerg
76 11 14 48
sjyl@politi.dk

Fyns Politi
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C
66 14 14 48
fyn@politi.dk

Sydsjælland & 
Lolland-Falsters 
Politi
Parkvej 50
4700 Næstved
55 31 14 48
ssj@politi.dk

Midt- & 
Vestsjællands 
Politi
Skovbogade 3
4000 Roskilde
46 35 14 48
mvsj@politi.dk



Nordsjællands 
Politi
Prøvestensvej 1
3000 Helsingør
49 27 14 48
nsj@politi.dk

Københavns 
Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
2620 Albertslund
43 86 14 48
kbhv@politi.dk

Københavns 
Politi
Politigården
1567 København V
33 14 14 48
kbh@politi.dk

Bornholm 
Politi
Zahrtmannsvej 44
3700 Rønne
56 90 14 48
bornh@politi.dk




