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Ligestillingsudvalget har i brev af 28. oktober 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

10 (L 18 ), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Birgitte 

Bergman (KF). 

Spørgsmål nr. 10: 

”Er mennesker med et handicap ikke allerede dækket ind i den eksisterende lovgiv-

ning?” 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet et bidrag fra Justitsministeriet, der har 

ressortansvaret for straffeloven. Justitsministeriet har oplyst følgende:  

 

”Ifølge straffelovens § 81, nr. 6, skal det ved straffens fastsættelse i almindelighed 

indgå som skærpende omstændighed, at den kriminelle gerning har baggrund i an-

dres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering, handicap eller lignende. 

Henvisningen til ”handicap” blev indsat i bestemmelsen ved lov nr. 709 af 26. april 

2021 om ændring af straffeloven (Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i 

offerets handicap), der trådte i kraft den 1. maj 2021. 

Udvidelsen indebærer, at det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå 

som en skærpende omstændighed, hvis en strafbar handling – som f.eks. hærværk 

eller trusler – har baggrund bl.a. i andres handicap. 

Efter straffelovens § 266 b om hadefulde ytringer straffes den, der offentligt eller 

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

lelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund 

af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle oriente-

ring, med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

Det fremsatte lovforslag indebærer, at straffelovens § 266 b fremover tillige kom-

mer til at omfatte sådanne udtalelser mv., ved hvilke en gruppe af personer trues, 

forhånes eller nedværdiges på grund af sit handicap. Straffeloven indeholder ikke i 

dag en sådan beskyttelse personer, der udsættes for hadefulde ytringer på grund af 

et handicap.” 

Offentligt
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Venlig hilsen 

Mattias Tesfaye 

Fungerende minister for ligestilling 

 


