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Anbefaling til regeringen vedrørende resolution om tortur og anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf 
 
Kære Martin Bille Hermann og Mette Nørgaard Dissing-Spandet 
Cc Thea Lund Christiansen, Sanne Frost Helt og Julie Garfieldt Kofoed 
 
LGBT Danmark, Sex & Samfund, AIDS-Fondet og LGBT Asylum, er blevet bekendt med, at 
Danmark igen er pennefører på den torturresolution, som skal forhandles i FNs 3. komite til oktober. 
Der skal lyde stor ros herfra for, at Danmark så klart melder sig på banen for at sikre 
menneskerettigheder i FN.  
I denne forbindelse vil vi gøre jer opmærksomme på den rapport, som Specialrapportøren 
for ”torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” lavede i foråret, hvor 
han blandt andet identificerede LGBTI-børn (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og 
interkønnede), funktionshæmmede og piger som grupper, der er særligt i risiko for at blive udsat 
for tortur under fængsling, og for Cruel Inhuman Degrading Treatment (CIDT)1. Også i sin rapport 
fra 20132 påpegede specialrapportøren for tortur, at LGBTI-personer er en højrisikogruppe i forhold 
til at blive udsat for tortur og andre umenneskelige handlinger. Derudover har tortur og bl.a. 
politivold mod LGBTI-personer store implikationer for det arbejde, der gøres for at bremse hiv-
epidemien, idet dette ofte inkluderer seksuelle overgreb3. 
I lyset af, at resolutionen skal have til hensigt at udstikke retningslinjer for lande for, hvordan 
problemerne i kampen mod tortur overordnet kan håndteres, vurderes det som centralt at 
fremhæve de grupper og minoriteter, der er blandt de mest udsatte for at blive udsat for tortur og 
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straffe.  
Med baggrund i disse rapporter og denne viden, anbefaler vi regeringen til at påpege behovet for, 
at resolutionen understreger, at der er særligt behov for at sikre, at LGBTI-personer ikke bliver 
udsat for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf på 
baggrund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. 
Gennem de sidste år har FN og mange FN-lande bevæget sig i den rigtige retning, når det kommer 
til at fremhæve LGBTI-personers menneskerettigheder, og den diskrimination og vold, som LGBTI-
personer bliver udsat for verden over. Det er vigtigt, at vi understøtter denne udvikling og sikrer, at 
vold og diskrimination mod LGBTI-personer fortsat bliver adresseret over for alle relevante 
myndigheder og organisationer. 
Når LGBTI-personer af specialrapportøren udpeges som en af de grupper, der er i størst risiko for 
at blive udsat for tortur, er det derfor helt centralt, at regeringen sørger for, at dette også inkluderes 
i resolutionen. Det gælder især, når resolutionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf af 2013 allerede udpeger piger, kvinder og 

                                                
1 UN General Assembly (2015) Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan E. Méndez 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_68_E.doc  
2 UN General Assembly (2013) Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan E. Méndez < 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf>  
3 Citation: Beyrer, C., and Baral, SD., (2011), MSM, HIV and the Law: The Case of Gay, Bisexual and other men who 
have sex with men (MSM), Working Paper for the Third Meeting of the Technical Advisory Group of the Global 
Commission on HIV and the Law, 7-9 July 2011.  http://www.hivlawcommission.org/index.php/working-
papers?task=document.viewdoc&id=95  
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funktionshæmmede som udsatte grupper. At fortsætte eksklusionen af LGBTI-personer kan 
opfattes som et udtryk for, at man ignorerer de brud på menneskerettighederne og den 
diskrimination og vold, som LGBTI-personer udsættes for i relation til tortur og umenneskelig 
behandling. 
Uden at have set tekstforslaget, forestiller vi os, at der kan laves indsatser på to områder:  
1) Der kan inkluderes en tekst om befolkningsgrupper, som er særligt sårbare i forhold til at blive 
udsat for tortur, og her eksplicitere grupperne og inkludere SOGI (sexual orientation and gender 
identity). Forslag til tekst:  

Encourages States to ensure that the fight against torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment takes into regard aspects concerning gender, sexual 
orientation and gender identity and disabilities in order to address the groups most vulnerable 
to ill-treatment or torture;  

2) Der kan i den indledende tekst, hvor der typisk henvises til allerede indgåede aftaler, henvises til 
”Resolution 27/L27/rev1/Human rights, sexual orientation and gender identity” fra FNs Human 
Rights Council.    
Vi er klar over, at dette vil betyde, at torturresolutionen i denne omgang ikke vil komme igennem 
ved konsensus. Derimod vil det betyde, at vi nu tager et vigtigt skridt for SOGI – og ikke bare nøjes 
med vage formuleringer og generelle vendinger. Dermed kan Danmark være med til at sørge for, 
at torturofrene bliver taget seriøst uafhængigt af, om de er LGBTI-personer eller fx har en psykisk 
eller fysisk funktionshæmning. Regeringen har derudover med denne resolution mulighed for at 
vise, at Danmark er et førende land på LGBTI-rettigheder – nationalt såvel som internationalt.  
Med stemmer fra masser af ligesindede lande fra både Skandinavien, det øvrige Europa, 
Latinamerika og USA, kan vi slet ikke forestille os, at dette vil betyde, at vedtagelsen af 
resolutionen bliver sat over styr.   
Samtidig vil denne indsats for at sætter fokus på diskriminering og vold mod LGBTI-personer være 
en vigtig prioritering, efter at den fulde SRSR-dagsorden ikke blev opfyldt i 2030 Agendaen, hvor 
netop seksuelle rettigheder blev udeladt.   
Gruppen bag denne anbefaling stiller sig til rådighed for en diskussion af emnet og udformer gerne 
et nyt tekstforslag til resolutionen, såfremt regeringen måtte ønske det. 
 

Med venlig hilsen. 

På vegne af gruppen 
Karoline Barkvoll Holstad  
Talsperson på FN-området 
LGBT Danmark 
Mail: karoline@lgbt.dk 
 

På vegne af, 

LGBT Danmark, Sex & Samfund, AIDS-Fondet og LGBT Asylum 


