
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2021

Forslag
til

Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre 

love
(Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af 

personer med handicap mod hadefulde ytringer)

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 751 af 26. april 2021, foretages 
følgende ændringer:

1. § 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 1 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Lovens formål er desuden at modvirke direkte 

og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, seksuel 
orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika 
og at modvirke chikane og sexchikane.«

3. § 1 a, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med 

hensyn til beskæftigelse m.v., barselsloven, lov om lige løn 
til mænd og kvinder, lov om ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende fi-
nansielle ydelser og lov om forbud mod forskelsbehandling 
på arbejdsmarkedet m.v. anvendes på de områder, der er 
omfattet af disse love.«

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2
Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, 
seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og 

kønskarakteristika«.

5. I § 2, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, § 2 a, stk. 1, 1. 
pkt., § 3 b, stk. 2, og § 3 d, stk. 1, indsættes efter »køn«: 

», seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller køns-
karakteristika«.

6. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når 

en bestemmelse, en betingelse eller en praksis, der tilsynela-
dende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig 
ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, eller 
hvis det vil stille personer særlig ufordelagtigt på grund af 
deres seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika i forhold til andre personer. Dette gælder 
dog ikke, hvis den pågældende bestemmelse, betingelse el-
ler praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og 
midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og 
nødvendige.

Stk. 4. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønska-
rakteristika indebærer ikke en pligt til at stille særlige fysi-
ske faciliteter til rådighed.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 2 a, stk. 2 og 3, indsættes efter »køn«: », seksuelle ori-
entering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.

8. I § 3 a, stk. 1, ændres »af det ene køn, hvis det« til: », hvis 
levering af varer og tjenesteydelser udelukkende eller først 
og fremmest til personer af det ene køn«.

9. I § 3 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Uanset § 2 er denne lov ikke til hinder for for-

skelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidenti-
tet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, hvis det er begrun-
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det i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er 
hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 3. Uanset § 2 er denne lov ikke til hinder for, at speci-
fikke foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller 
opveje ulemper knyttet til seksuel orientering, kønsidentitet, 
kønsudtryk eller kønskarakteristika, opretholdes eller vedta-
ges.

Stk. 4. Specifikke foranstaltninger, der iværksættes i hen-
hold til stk. 3, kan alene opretholdes, indtil formålet med 
foranstaltningerne er opfyldt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

10. I § 3 d, stk. 1, indsættes efter »Ligebehandlingsnævnet«: 
», jf. dog stk. 2«.

11. I § 14 indsættes efter »køn«: »og af personer uden for-
skelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidenti-
tet, kønsudtryk og kønskarakteristika«.

§ 2

I lov om forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 24. 
august 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1-3 og 5, § 5, stk. 1, § 6, stk. 2, og § 9, 
stk. 2, indsættes efter »seksuel orientering«: », kønsidentitet, 
kønsudtryk eller kønskarakteristika«.

2. I § 1, stk. 4, og § 4 indsættes efter »seksuelle orientering«: 
», kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.

§ 3

I lov om Ligebehandlingsnævnet, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1230 af 2. oktober 2016, som ændret ved § 14 i lov nr. 
688 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter »seksuel orientering,«: »køns-
identitet, kønsudtryk og kønskarakteristika,«, og »stk. 2-6« 
ændres til: »stk. 2-7«.

2. I § 1, stk. 3, indsættes efter »seksuel orientering,«: »køns-
identitet, kønsudtryk og kønskarakteristika,«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Nævnet behandler klager over forskelsbehandling 

på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og 
kønskarakteristika efter §§ 2 og 2 b i lov om ligestilling af 
kvinder og mænd.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

4. I § 2, stk. 1, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-7«.

5. I § 2, stk. 2, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

6. I § 7, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 6« til: »§ 1, stk. 7«.

Justitsministeriet

§ 4

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. 
september 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 81, nr. 6, indsættes efter »at gerningen«: »helt eller 
delvis«.

2. I § 81, nr. 6, indsættes efter »seksuelle orientering«: », 
kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika«.

3. I § 266 b, stk. 1, ændres », tro eller« til: »eller tro eller 
sit handicap eller på grund af den pågældende gruppes«, 
og efter »seksuelle orientering,« indsættes: »kønsidentitet, 
kønsudtryk eller kønskarakteristika,«.

§ 5

I lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race 
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987, 
som ændret ved § 18 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages 
følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »eller seksuelle orientering« til: », 
seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller køns-
karakteristika«.

Udenrigsministeriet

§ 6

I lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut 
for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale 
Menneskerettighedsinstitution, som ændret ved § 1 i lov nr. 
656 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »køn,«: »seksuel orientering, 
kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika,«.

Ikrafttræden

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2022, jf. dog stk. 
2.

Stk. 2. Ministeren for ligestilling fastsætter tidspunktet for 
ikrafttrædelse af lovens § 1, nr. 10.

§ 8

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. 
dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis 
sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grøn-
landske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis 
sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, 
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som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsi-
ger.

Folketinget, den 21. december 2021

Rasmus Helveg Petersen

/ Annette Lind
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