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HADFORBRYDELSER OG HANDICAP –
TYPISKE EKSEMPLER

- Person i kørestol skubbet eller 
væltet (og bestjålet)

- Økonomisk udnyttelse og bedrag 
(mennesker med 
udviklingshæmning)

- Spyttet på og truet – fx i 
forbindelse med parkering af 
handicapbil



EKSEMPLER FRA DANMARK

2018, Odense – Mand, som kom kørende på 
cykelstien, blev skubbet ned fra sin handicapscooter.

2016, Aarhus – Mand med parkinsonsyge overfaldet 
- skubbet omkuld, overhældt med øl og urineret på.

2017, Jyllinge – Tricktyve chikanerede og 
udnyttede person med spastisk lammelse 
økonomisk.

2010, Nørresundby –
Ægtepar med handicap 
udsat for groft hærværk i 
eget hjem af en gruppe 
unge. Fik bl.a. ødelagt 
inventar, indbo og 14 
ruder.



HADFORBRYDELSER OG HANDICAP -
ESTIMERET OMFANG I DANMARK

15 % af personer med større handicap 
svarer, at de måske eller helt sikkert har 
været udsat for chikane eller 
hadforbrydelse med handicap som 
motiv 

Personer med handicap rapporterer i 
langt højere grad at være blevet udsat 
for fysisk, psykisk eller seksuel vold
inden for det sidste år (26 %) 
sammenlignet med personer uden 
handicap (16 %)

* Udregning på tal om hhv. omfang af hadforbrydelser med handicap 
som motiv og omfang af handicap i befolkningen. Tallet afhænger af, 
om man arbejder med en bred eller smal forståelse af handicap. 
Antallet af respondenter er hhv. 6.000 og 20.000 (COWI 2015; VIVE 
2017)

Institut for 
Menneskerettigheder 
anbefaler:

- At straffelovens § 81, nr. 6, 

ændres, så det fremgår, at 

det er en strafskærpende 

omstændighed, hvis den 

kriminelle gerning har 

baggrund i offerets 

handicap



KØNSIDENTITET OG KØNSUDTRYK 

Dansk undersøgelse (COWI 2015): 
0,6 % af et repræsentativt udsnit 
udsat for hadforbrydelse med 
kønsidentitet som motiv

Europæisk undersøgelse:
8 % af transpersoner har været udsat 
for en hadforbrydelse 

Kilde: FRA (2015) – European Union Agency for 
Fundamental Rights. 
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