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Til Folketingets Retsudvalg København, 25. april 2011

Bemærkninger til beslutningsforslag B129 om hadforbrydelser

LGBT Danmark hilser beslutningsforslag B 129 om en styrket indsats over for forbrydelser 
motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) velkommen og kan 
overordnet støtte forslaget.

Vi anbefaler imidlertid, at forslagets del om ændring af straffeloven formuleres således:

Det pålægges ministeren at fremsætte lovforslag om ændring af straffeloven, således at § 
81, stk. 1, nr. 6 får følgende ordlyd:
at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering, 
kønsidentitet eller kønsudtryk, alder, handicap eller lignende.

Forslagsstillerne anfører, at køn medtages særligt med henblik på transkønnede. 
Landsforeningen finder imidlertid, at ordet køn er for upræcist.

Med formuleringen kønsidentitet eller kønsudtryk sikres, at transkønnede specifikt bliver 
omfattet af bestemmelsen uanset deres aktuelle fremtoning/kønsudtryk. Vi henleder 
opmærksomheden på, at internationale menneskerettighedseksperter nævner 
kønsidentitet og kønsudtryk særskilt (1)(2).
En hadforbrydelse mod en transkønnet f.eks. vold behøver nødvendigvis ikke at ske, 
medens denne er klædt som det modsatte køn i forhold til pågældendes biologiske køn. 

Det kan også ske f.eks. ved, at pågældende klædt som sit biologiske køn fortæller om, at 
han/hun er transkønnet. I et sådant tilfælde er forbrydelsen også begrundet i pågældendes 
kønsidentitet og bør derfor også entydigt være omfattet af den strafskærpende 
bestemmelse.
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