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25. november 2021 Ændringsforslag til L 18 om styrket beskyttelse af LGBTI-per-

soner mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde 

ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod ha-

defulde ytringer 

 

 

Kære medlemmer af Ligestillingsudvalget 

Til Ligestillingsudvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 18. 

Ændringsforslaget indeholder en ændring af ligestillingsloven, hvor der indsættes 

en undtagelse fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af seksuel oriente-

ring, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, hvor det fremgår, at forbud-

det mod forskelsbehandling kan fraviges, hvis dette er begrundet i et legitimt for-

mål, og midlerne til at opnå dette mål er nødvendige og hensigtsmæssige. 

Derudover indeholder ændringsforslaget en ændring af straffelovens bestemmelse 

om hadforbrydelser, hvor det foreslås, at indsætte ”helt eller delvis” i straffelovens 

§ 81, nr. 6, så det fremgår udtrykkeligt, at det ved straffens fastsættelse i alminde-

lighed skal indgå som en skærpende omstændighed, at en gerning begås helt eller 

delvis med baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold. Ændringen fremsæt-

tes som opfølgning på B 10 om forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov-

givningen for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag). Endvidere indeholder 

ændringsforslaget en bemyndigelsesbestemmelse til at sætte lovens § 1, nr. 10 i 

kraft, sådan at bestemmelsen kan sættes i kraft samtidige med overgangen til en ny 

løsning for Digital Post, der af Digitaliseringsstyrelsen er udskudt fra november 

2021 til første kvartal 2022. 

Endelig indeholder ændringsforslaget to lovtekniske ændringer, der er uden ind-

holdsmæssig betydning. 

Jeg anmoder Ligestillingsudvalget om at indarbejde ændringsforslaget i udvalgets 

betænkning til brug for 2. behandlingen af lovforslaget. 

Venlig hilsen 

Matias Tesfaye 

Fungerende minister for ligestilling 
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