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Spørgsmål nr. 4 (B 120) fra Folketingets Ligestillingsudvalg:

”Vil ministeren kommentere henvendelsen fra LGBT Danmark 
med opfordring til at skrive kønsidentitet og kønsudtryk ind i 
dansk lovgivning som særlig beskyttelsesgrund, jf. LIU 
alm.del - bilag 83?”

Svar:

I henvendelsen af 16. juli 2013 til Folketingets Ligestillingsudvalg og Fol-

ketingets Retsudvalg gør LGBT Danmark bl.a. gældende, at ratificeringen 

af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 

kvinder og vold i hjemmet kræver, at de love, hvori køn og seksuel orien-

tering indgår som beskyttelsesgrund, ændres, således at ”kønsidentitet” og 

”kønsudtryk” indskrives som beskyttelses- og strafskærpelsesgrund.

LGBT Danmark anbefaler endvidere, at der i forbindelse med ratificerin-

gen af konventionen foretages et eftersyn af de love, der forbyder diskri-

mination og forskelsbehandling og påbyder ligebehandling, således at dis-

se love i videst muligt omfang samles i en enkelt lov.

Justitsministeriet kan oplyse, at konventionen efter ministeriets opfattelse

ikke stiller krav om, at ”kønsidentitet” og ”kønsudtryk” indsættes som be-

skyttelses- og strafskærpelsesgrund i de love, hvori køn og seksuel oriente-

ring indgår som beskyttelsesgrund. 

Justitsministeriet kan henvise til det notat om de lovgivningsmæssige kon-

sekvenser af konventionen, som ministeriet den 26. juni 2013 sendte til 

Folketingets Ligestillingsudvalg og Folketingets Retsudvalg.

Hvad angår LGBT Danmarks anbefaling om at samle de love, der forbyder 

diskrimination og forskelsbehandling og påbyder ligebehandling, kan mi-

nisteriet henvise til Social- og Integrationsministeriets svar af 8. april 2013 

på Ligestillingsudvalgets spørgsmål nr. 34 (LIU Alm. del). 


