Selverkendelse er en god ting. Jeg erkender, at kommunikationen mellem Midt- og
Vestjyllands politi og medierne kunne være gjort bedre i forhold til oplysninger om
kriminalitetsniveauet i Bording. Midt- og Vestjyllands politi har løbende fået en lang
række henvendelser fra diverse medier. Typisk i form af aktindsigtssager. I disse sager
spørger medierne om helt konkrete forhold. Af hensyn til ministerbetjeningen svarer
Midt- og Vestjyllands også helt konkret på det, som medierne spørger om. Den slags
svar tegner så godt som aldrig det fulde billede. Desværre bliver svarerne ofte bragt i en
sammenhæng som ikke sondre mellem objektive og subjektive data. Af samme grund
har politiledelsen, afdelingen for efterretning og analyse samt ledelsessekretariatet ved
Midt- og Vestjyllands Politi den 7. december 2018 afholdt et møde med henblik på
udfærdigelse af nogle faktaark, som altid vil danne baggrund for vores svar til medierne
foruden svarerne på det, som det enkelte medier præcist ønsker oplyst i det konkrete
tilfælde.
Midt- og Vestjyllands Politi har to sæt data.
Kvantitative data som hidrører fra politiets sagsstyringssystem, hvor alle anmeldelser
til Midt- og Vestjyllands Politi fra 7441 Bording er registreret.
Kvalitative data som hidrører fra interview med borgere og erhvervsliv i 7441
Bording.
De kvantitative data fra 7441 Bording er i dette tilfælde opdelt i perioden 1. januar
2013 til 31. marts 2016. Denne periode er valgt for at have et tidsrum, som der er målt
data på før åbningen af Udrejsecenter Kærshovedgård. Dernæst perioden 22. marts
2016 til 30. november 2018. Denne periode er valgt for at have et aktuelt tidsrum, som
der er målt data på efter åbningen af Udrejsecenter Kærhovedgård.
F.s.v. angår de kvantitative data er konklusionen, at der er sket en væsentlig forøgelse af
butikstyverier i Bording efter åbningen af Udrejsecenter Kærshovedgård. Der er ikke i
øvrigt sket en forøgelse af kriminaliteten målt på antallet af straffelovsovertrædelser, lov
om euforiserende stoffer, våbenlov og knivloven. Det vil sige, at det er korrekt når de
erhvervsdrivende fortæller, at de er ramt af en mærkbar stigning i butikstyverier efter
åbningen af Kærshovedgård. Det er ikke korrekt hvis borgerne i Bording fortæller, at
kriminalitetsrisikoen i Bording er steget efter åbningen af Udrejsecenter Kærshovedgård
målt på antallet af straffelovsovertrædelser m.v.. Straffelovsovertrædelserne vedrører
eksempelvis brugstyverier af cykler, indbrud i privat beboelse, vold, sædelighedssager,
tyverier fra udhuse/garager og meget mere. Målt på den anmeldte kriminalitet er
kriminaliteten faldet i Bording efter åbningen af Udrejsecenter Kærshovedgård. Det er
så altid et mørketal, som består af den kriminalitet, som har fundet sted, men som enten
ikke er blevet opdaget og/eller ikke er anmeldt til politiet. Politiet har ikke grund til, at
tro at der er en lav anmeldelsestilbøjelighed i Bording. Snarere tværtimod da politiet har
en tættere kontakt med borgere og erhvervsdrivende i Bording end i resten af
politikredsen.
Med hensyn til uorden og gratister i togene er det også politiets opfattelse, at det er
steget efter etableringen af Kærshovedgård. Vi har imidlertid kun begrænset data. Det
skyldes, at hvis Arriva udsteder en afgift til en gratist, så fremgår det ikke af politiets
sagsstyringssystem. Hvis politiet derimod tilkaldes af Arriva og rejser en sigtelse for
tilsnigelse til befordring med offentlig samfærdsmiddel (straffelovens § 298, stk. 4) vil
det være registreret i politiets sagsstyringssystem.

De kvalitative data fra politiets interview med borgere og erhversdrivende i Bording er
ikke entydige, men derimod meget forskellige. Data er indsamlet gennem
telefoninterview i november måned 2018. Overvejende tyder udsagnene fra borgerne
på, at utrygheden i Bording er steget efter etablering af Udrejsecenter Kærshovedgård,
men også at trygheden nu er i bedring om end på et lavere niveau end før etableringen
af Udrejsecenter Kærshovedgård. Borgerne kommer selv ind på en række hypoteser,
som årsag til at trygheden faldt ved etableringen af Udrejsecenter Kærhovedgård samt
hvorfor den igen er stigende. I den forbindelse er mange af hypoteserne ikke knyttet til
de faktuelle tal for antallet af anmeldelser. Hypoteserne handler mere om frygt for, hvad
der måske kunne ske, hvad man hører fra andre borgere, hvad medierne skriver, hvad
lokalpolitikerne siger, hvad politiet siger, ukendskab til beboerne på Udrejsecenter
Kærshovedgård o.s.v.. Nogle borgere og erhvervsdrivende fremhæver, at de ser meget
mere til politiet i dag end før etableringen af Udrejsecenter Kærshovedgård, hvilket er
tilfredsstillende. Nogle borgere oplyser også, at de har fået et mere afslappet forhold til
nogle af beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård, som de kan genkende og hilser på.
F.s.v. angår de erhvervsdrivende er der ingen tvivl om, at de er generet af de beboere fra
Udrejsecenter Kærshovedgård, som opholder sig i deres butikker og naturligvis også af
det forøgede antal butikstyverier. Der er dog også flere som giver udtryk for, at
utrygheden er blevet mindre end i starten.
Med hensyn til de professionelle aktørers tilkendegivelser til Midt- og Vestjyllands
politi er tilkendegivelserne karakteriseret ved, at der er et stigende konfrontationsniveau
mellem beboerne inde på Udrejsecenter Kærshovedgård medens der er et faldende
konfrontationsniveau mellem borgerne i Bording og beboerne fra Kærshovedgård.
Politiets Konklusioner på ovenstående er,
at Udrejsecenter Kærshovedgård har medført utryghed blandt borgere og
erhvervsdrivende i Bording,
at der er klart flere butikstyverier i Bording end før etableringen af Udrejsecenter
Kærshovedgård,
at der har været en forøgelse af gratister og medfølgende uorden og konfrontationer i
togene med beboere fra Udrejsecenter Kærshovedgård,
at der er et fald i den anmeldte straffelovskriminaliteten i Bording efter etableringen af
Udrejsecenter Kærshovedgård når der ses bort fra butikstyverier.
Politiets forklaringer på ovenstående er,
at stigningen i butikstyverier i Bording følger mønstret fra andre steder, hvor et
asylcenter er placeret tæt på bymæssig bebyggelse. Det gælder eksempelvis asylcentret i
Holstebro. Beboerne på et udrejsecenter eller asylcenter har meget tid og få penge. Det
betyder også, at de ofte bevæger sig alene eller i grupper ind til nærliggende byer og her
er der nogle af dem, som stjæler fra butikkerne. Ofte er det dagligdags fornødenheder,
som mad, drikkevarer og ting til personlig pleje som bliver stjålet, men i nogle tilfælde
også varer, som de kan sælge videre for kontanter.
at forøgelsen af gratister og dermed også konfrontationer i togene og på togstationen i
Bording skyldes overvejende beboere fra Kærshovedgård, som transporterer sig uden
betaling.
at den faldende anmeldte straffelovskriminalitet indenfor kriminalitetskategorier som
indbrud i erhverv, indbrud i beboelse, indbrud i garage/udhus, tyverier i øvrigt,
hærværk, sædelighedssager med videre skyldes politiets øget tilstedeværelse i Bording,

motorvejens tilblivelse som leder trafik uden om Bording og de mange
kriminalpræventive tiltag, som er blevet iværksat som følge af co-creation projektet
mellem politi, Røde Kors, kriminalforsorgen, Arriva, erhvervslivet, borgerne i Bording
og Ikast-Brande kommune.
at tilstedeværelsen af Udrejsecenter Kærshovedgård generelt har øget utrygheden blandt
de ca. 2300 borgere i Bording, men der er mange forskellige mere subjektive årsager til,
hvorfor borgerne i Bording er utrygge.
Ovenstående konklusioner og forklaringer er det som Midt- og Vestjylland fremadrettet
vil kommunikere til offentligheden, så længe de afrapporterede kvantitative og
kvalitative data til politiet er identiske med ovenstående.
Afslutningsvis skal det anføres, at siden hovedpolitistationen i Holstebro åbnede i juni
2016 har 10.449 borgere fra hele politikredsen været til rundvisning og foredrag på
politistationen. Rundvisningerne og foredragene har været en ubetinget succes.
Borgerne har som regel været medlem af en forening fx ældresagen, motionsklub,
interessefællesskab, etc.. Det er Midt- og Vestjyllands politis erfaring, at der blandt
borgerne er et betydeligt, men forståeligt ukendskab til omfanget af kriminaliteten i
deres kommune eller nabolag. Ofte tror borgerne, at der er mere kriminalitet i deres
lokalområde end tilfældet er. Til gengæld tror de også, at der er mindre politi i deres
nærhed end tilfældet er. Ved at rette eventuelle misforståelser og i øvrigt få en tæt og
fordomsfri dialog med borgerne ansigt til ansigt bliver borgerne mere trygge og
tillidsfulde. Mange borgere giver dog samtidig udtryk for, at de generelt er ganske
trygge. Det er også dokumenteret i politiets tryghedsmålinger. Hvis borgerne i Bording i
grupper af 30 – 40 personer ønsker en sådan dialog med repræsentanter fra
politikredsens øverste ledelse er de velkommen til at rette henvendelse til Randi Møller
Broch på e-mail: RMB002@politi.dk. Det tilbud gælder naturligvis også for Byrådet i
Ikast-Brande og tryghedsambassadørerne.
Endeligt skal jeg slå fast med syvtommersøm, at uanset hvad der er årsagen til
borgernes utryghed, så er Midt- og Vestjyllands politi altid parat til, at gøre en indsats
for at øge borgernes tryghed. Det er også det, som er vores mål i Bording.
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