
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 til forslag til folketingsbeslutning nr. B 10 

om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerfor-

slag) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 3 til forslag til folketingsbeslut-

ning nr. B 10 om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (bor-

gerforslag), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 

4. november 2021.  

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Mette Johansen 

  

  

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 24. november 2021 
Kontor: Strafferetskontoret 

Sagsbeh: Henrik Overgaard Mor-

sing 
Sagsnr.: 2021-0040-0127 

Dok.: 2200201 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Offentligt
B 10 - endeligt svar på spørgsmål 3

Retsudvalget 2021-22



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 3 til forslag til folketingsbeslutning nr. B 10 om ændring 

af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag) fra Folke-

tingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 3/11-21 fra Be-

skyt Minoriteter, jf. B 10 - bilag 2?” 

 

Svar: 

 

Som jeg tilkendegav under 1. behandlingen af beslutningsforslag nr. B 10 

om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag), 

er det for regeringen et vigtigt signal at sende, at vi i Danmark ikke accep-

terer nogen former for forbrydelser motiveret af had. Regeringen kan derfor 

støtte, at det skrives udtrykkeligt ind i straffelovens § 81, nr. 6, at det i al-

mindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, hvis gerningen 

helt eller delvis har baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold. 

 

For så vidt angår de øvrige dele af beslutningsforslaget kan jeg henvise til 

min besvarelse af 4. november 2021 af spørgsmål nr. 2 til beslutningsforslag 

nr. B 10 fra Folketingets Retsudvalg. 

 

Jeg vil på den baggrund sørge for, at der bliver stillet et ændringsforslag til 

beslutningsforslaget, der indebærer, at beslutningsforslaget alene vil om-

fatte den ovenfor omtalte tydeliggørelse af straffelovens § 81, nr. 6. 

 

Regeringen vil samtidig stille et ændringsforslag til  forslag nr. L 18 til lov 

om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige an-

dre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, 

hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med han-

dicap mod hadefulde ytringer), således at ændringen af straffelovens § 81, 

nr. 6, kan gennemføres allerede med vedtagelsen af L 18. 
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