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Spørgsmål nr. 634 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del): 

 

”Hvordan vil ministeren definere hate-crime rettet imod en 

homoseksuel?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der i internationale konventio-

ner mv. findes en definition af ”hate crime”. Der findes heller ikke i 

dansk straffelovgivning en definition af ”hate crime”, men de bestem-

melser, der er nævnt nedenfor, vil kunne være relevante i forhold til 

handlinger, der f.eks. har baggrund i andres seksuelle orientering. 

 

Efter straffelovens § 266 b straffes den, der offentligt eller med forsæt til 

udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, 

ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på 

grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller 

seksuelle orientering, med bøde eller fængsel indtil to år. Ved straffens 

udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at 

forholdet har karakter af propagandavirksomhed. 

 

Efter lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. straf-

fes endvidere den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virk-

somhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske op-

rindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende 

på samme vilkår som andre, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. På 

samme måde straffes den, som af de samme grunde nægter at give en 

person adgang på samme vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, 

sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden. 

 

Efter straffelovens § 81, nr. 6, skal det endvidere i almindelighed indgå 

som en skærpende omstændighed ved straffens fastsættelse, at gerningen 

har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller 

lignende. Bestemmelsen vil f.eks. omfatte tilfælde, hvor der udøves vold 

i anledning af den forurettedes seksuelle orientering. 

 

 


