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Besvarelse af spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven (Strafskærpelse for forbry-

delser med baggrund i offerets handicap) (L 154) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende forslag til lov om 

ændring af straffeloven (Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i of-

ferets handicap) (L 154), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justits-

ministeren den 30. marts 2021.  
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Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven (Strafskærpelse for forbrydelser med bag-

grund i offerets handicap) (L 154): 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvilken beskyttelse § 266 b giver 

offentlige personer, herunder politikere, imod målrettet had på 

sociale medier og i direkte henvendelser?” 

 

Svar: 

 

Det følger af straffelovens § 266 b, stk. 1, at den, der offentligt eller med 

forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden med-

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

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

seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

 

Straffelovens § 266 b yder en særlig beskyttelse af de grupper, som er ud-

trykkeligt nævnt i bestemmelsen mod at blive udsat for trusler, forhånelser 

eller nedværdigende udsagn. De beskyttede grupper er kendetegnet ved, at 

personerne, der tilhører den enkelte gruppe, har et træk til fælles, f.eks. 

samme hudfarve, samme nationale eller etniske oprindelse eller samme re-

ligiøse overbevisning. Offentlige personer, herunder politikere, er omfattet 

af denne beskyttelse, i det omfang de tilhører en af de beskyttede grupper.  

 

En udtalelse fremsat over for en enkeltperson, herunder en offentlige person, 

kan være omfattet af § 266 b, hvis udtalelsen samtidig er rettet mod den 

gruppe, som personen tilhører. Hvorvidt en udtalelse rettet mod en enkelt-

person må anses som udtryk for en trussel, forhånelse eller nedværdigelse 

af en gruppe af personer, beror på en samlet konkret vurdering af udtalelsens 

indhold, den situation, hvori udtalelsen fremsættes, samt baggrunden for ud-

talelsen.  

 

Det er en betingelse for at kunne anvende straffelovens § 266 b, at udtalelsen 

eller meddelelsen er fremsat offentligt eller med forsæt til udbredelse i en 

videre kreds. Det vil f.eks. kunne være på sociale medier. Hvis udtalelsen er 

rettet mod en enkelt person, og det kun er denne, der hører den, kan der som 

hovedregel ikke straffes efter § 266 b. En direkte henvendelse i eksempelvis 

en privat besked via et socialt medie vil derfor som udgangspunkt ikke være 

omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde. 
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