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LGBT Danmark1 er enig i, at der på området hadforbrydelser er en del mangler, 
som betyder, at borgerne ikke i tilstrækkelig grad er beskyttet mod sådanne. 

Sagsoplysning 
Landsforeningen er enig i, at det må sikres, at der ifm. sagsoplysningen ved en 
forbrydelse afdækkes, om der potentielt er tale om en hadforbrydelse. Det kan 
ikke pålægges offeret af egen drift at oplyse dette, da det ikke kan antages, at 
offeret kender sine rettigheder og betydningen af disse oplysninger.  

Straffelovens hadforbrydelsesbestemmelse 
I forslaget indgår udvidelsen af straffelovens hadforbrydelsesbestemmelse, § 81 
nr. 6. I dag omtaler bestemmelsen følgende grunde: ”Etniske oprindelse, tro, 
seksuelle orientering eller lignende”. Til disse grunde ønskes tilføjet køn, alder og 
handicap.  
 
LGBT Danmark er enig i, at bestemmelsen bør omfatte disse grunde, da det 
ikke er ønskværdigt, at der prioriteres i overgrebsmotiverne. F.eks. omfatter 
straffelovens diskriminationsparagraf, § 266b alle grundene, hvilket da også er 
tilfældet for Lissabon-traktaten2 (og tidligere Amsterdam-traktaten). 
 
Når det er sagt, ønsker LGBT Danmark imidlertid, at der til grundene tilføjes 
kønsidentitet. I beslutningsforslaget nævnes, at tilføjelsen ”køn” foreslås, blandt 
andet med henblik på at imødegå overgreb mod transpersoner.  Landsforeningen 
er enig i, at transpersoner er en af de mest udsatte befolkningsgrupper, og at 
netop dette er medvirkende til tab af livskvalitet og en meget stor 
tilbageholdenhed ift. at leve åbent som transkønnet.   

                                            
1 Ved landsmødet i november 2009 ændrede foreningen navn fra 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske – Forbundet af 1948 (LBL) til LGBT 
Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 
(LGBT Danmark) 
2 ”Ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber 
Unionen at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.” 
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Men begrebet køn er i lovgivning og retspraksis forbundet med forholdet mellem 
mænd og kvinder. Der hersker stor forvirring, også blandt jurister, om hvordan 
sådanne bestemmelser skal fortolkes ift. kønsidentitet. Dette er stærkt 
utilfredsstillende, særligt i betragtning taget, at transgruppen er en af de mest 
udsatte. Den specifikke omtale af kønsidentitet er også en af anbefalingerne til 
medlemslandene i Europarådets menneskerettighedskommissærs Issue 
Paper om transpersoners rettigheder3. Det er afgørende vigtigt for muligheden for 
anvendelsen af instrumenter til beskyttelse af menneskerettigheder, at 
retssamfund som det danske implementerer sådanne anbefalinger.  
 
For en introduktion til forståelsen af køn, kønsidentitet og seksuel orientering se 
Den lille grønne om LGBT4. 

Registrering 
LGBT Danmark er enig med forslagsstillerne i, at der er mange indikationer på, at 
problemer med hadforbrydelser er mere udbredt end retspraksis på området 
viser. Dette skyldes i høj grad manglende registrering. Dette fremgår af de i 
forslaget omtalte dokumenter, og også af initiativer af borgerrådgiveren og 
beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, herunder blandt andet 
registrer diskrimination-hjemmesiden5, hvor borgerne anonymt kan registrere 
diskriminationshændelser. 
 
Etableringen af en registreringsmulighed, som kunne anvendes af rådgivninger i 
foreninger og organisationer, som har kontakt med ofre for hadforbrydelser, vil 
være af stor betydning. Det er velkendt at mange ofre, af vidt forskellige årsager, 
ikke ønsker at anmelde hændelser til myndighederne. Det giver en stor skævhed 
i belysningen af problemernes omfang og muligheden for at skabe initiativer til at 
imødegå sådanne overgreb. 
 
Registreringsmuligheder drøftes blandt andet i Ligebehandlingsudvalget, som er 
et udvalg ved Institut for Menneskerettigheder bestående af NGO-er. 
 
Med venlig hilsen 
LGBT Danmark 
 
Kenneth Engberg   Søren Laursen 
Talsperson vedr. hadforbrydelser  Retspolitisk talsperson 

                                            
3 ”2. Enact hate crime legislation which affords specific protection for transgender 
persons against transphobic crimes and incidents”, 
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365 - P277_71330) 
4 Den lille grønne om LGBT, LGBT Danmark (2009), 
http://www.lbl.dk/fileadmin/site/om_foreningen/DenLilleGroenneOmLGBT.pdf 
5 http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/ 


