
hadforbrydelser
Denne håndbog er et resultat af projektet “Tracing and 
tackling hate crimes against LGBT persons”. 

Projektet er støttet af EU Kommissionens program  
Fundamental Rights and Citizenship (2009-2011) og er  
udført af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde 
med civilsamfundsorganisationerne ACCEPT, GLEN, ILGA-
Portugal, LGBT-Danmark, MANEO, MOZAIKA, SOS  
homophobie, RFSL og politi i Berlin (Tyskland), Bukarest 
(Rumænien), Dublin (Irland), København (Danmark),  
Lissabon (Portugal), Paris (Frankrig), Riga (Letland) og 
Stockholm (Sverige).

Håndbogen er et resultat af den viden og erfaring som 
Institut for Menneskerettigheder og projektpartnerne har 
opnået gennem projektet. Håndbogen er primært rettet 
mod politi, som gerne vil lære om hadforbrydelser og især 
hadforbrydelser mod LGBT personer.

Håndbogen bidrager til:

•  at sammenknytte politiarbejde og menneskerettigheder
•  at introducere konkrete metoder og redskaber til efter-

forskning af hadforbrydelser
•  at reflektere over mulige fordomme overfor LGBT  

personer i kredsen af politifolk 
•  at skabe opmærksomhed om hvordan politiet kan skabe 

et konstruktivt miljø, frit for fordomme.

Håndbogen er en opslagsbog, og kan bruges til træning af 
politi rundt om i Europa.
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6 HaDFoRBRyDELSER

Dette baggrundsmateriale er et resultat af projektet ”Tracing and 
Tackling Hate Crimes Against LGBT Persons”. LGBT er en forkor-
telse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. 
 
Som en del af projektet, er der blevet afholdt kurser om hadfor-
brydelser for politiet i Danmark og i syv andre EU-lande. Målet 
med kurserne om hadforbrydelser har været at øge politiets op-
mærksomhed på denne type forbrydelser, og skærpe deres iden-
tifikation og håndtering heraf.  

Inspirationen til dette baggrundsmateriale er baseret på erfarin-
ger indhentet i projektperioden samt de erfaringer, som både In-
stitut for Menneskerettigheder og en række samarbejdspartnere 
har gjort sig. 

Formålet med materialet er at give politiet viden og redskaber til 
mere effektivt at kunne håndtere hadforbrydelser i deres arbejde, 
samt introducere:

•  menneskerettigheder
•  metoder og redskaber til efterforskning af hadforbrydelser 
•  hvordan politiet kan arbejde uden fordomme

2 
hadforbrydelser 
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8 HaDFoRBRyDELSER

ALLE MEnnESkEr  
Er FøDT frie oG 
lige i værdighed oG 
rETTIGHEDEr. DE Er 
UDSTyrET MED  
FornUFT oG 
SAMvITTIGHED,  
oG DE Bør HAnDLE  
MoD HvErAnDrE  
I En BroDErSkABETS 
ånD.
vErDEnSErkLærInGEn, ArT. 1 
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Hadmotiv 

Hadforbrydelser er mere end almindelig kriminalitet.

I dette kapitel forklares hvad en hadforbrydelse er. Det er specielt 
hadforbrydelser mod såkaldte LGBT personer, der er fokus på i 
dette materiale. LGBT er en forkortelse for lesbiske, bøsser, bisek-
suelle og transpersoner. Betegnelsen LGBT dækker både seksuel 
orientering og kønsidentitet.

Hvad er en Hadforbrydelse?

En hadforbrydelse er en kriminel handling, der er motiveret af 
fordomme eller had mod personer pga. deres etnicitet, religion, 
tro, seksuelle orientering eller lignende. Forbrydelsen er kende-
tegnet ved, at der ligger en diskriminerende årsag til grund for 
forbrydelsen, et såkaldt hadmotiv. En hadforbrydelse kan f.eks. 
være vold, hærværk, tyveri eller røveri.

Alle kan blive udsat for hadforbrydelser. Men ofte udsættes per-
soner for hadforbrydelser på grund af deres etniske (minoritets)
baggrund, religion, politiske overbevisning eller seksuelle ori-
entering. Med andre ord er der overvejende tale om overfald på 
medlemmer af minoritetsgrupper. 

et eksempel

”Du går på gaden fredag nat. Pludselig bliver du slået ned bagfra. 
Da du rammer asfalten, sparker voldsmændene dig i ansigtet. 
De håner dig, for den du er. Ydmyger dig, mens de smadrer dine 
tænder. Du kender ikke dem. De kender ikke dig.

Sådan er det at være udsat for en hadforbrydelse. Et helt urimeligt 
overgreb, som går ud over dig på grund af din race, tro eller seksu-
elle orientering. Du bliver overfaldet eller hånet, fordi du er dig selv. 

Hadforbrydelser er ofte vilkårlige forbrydelser, som du bliver ud-
sat for uden forudgående kontakt.”
Fra www.stophadforbrydelser.dk

ALLE MEnnESkEr  
Er FøDT frie oG 
lige i værdighed oG 
rETTIGHEDEr. DE Er 
uDSTYrET MED  
FornuFT oG 
SAMvITTIGHED,  
oG DE Bør HAnDLE  
MoD HvErAnDrE  
I En BroDErSkABETS 
ånD.
vErDEnSErkLærInGEn, ArT. 1 
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10 HaDFoRBRyDELSER

FoRsKellige typeR aF hadFoRbRydelseR

Det, der adskiller en hadforbrydelse fra andre forbrydelser, er, 
at forbrydelsen er motiveret i had/fordomme frem for alene at 
være motiveret i f.eks. at stjæle, udøve vold eller anden form for 
kriminalitet.   

En hadforbrydelse består af to elementer. Dels er en hadforbry-
delse en strafferetlig forbrydelse. Det kan f.eks. være et verbalt 
overgreb, vold, hærværk, tyveri eller røveri. Dels er en hadforbry-
delse kendetegnet ved, at der ligger en diskriminerende årsag til 
grund for forbrydelsen.  

Hadforbrydelser er desuden ofte vilkårlige. Det er ofte uprovoke-
rede forbrydelser, der begås uafhængigt af, om offer og gernings-
mand kender hinanden.

Hadforbrydelser kan være motiveret af had mod lesbiske, bøsser, 
biseksuelle eller transpersoner. En hadforbrydelse kan også have 
et religiøst hadmotiv. Det kan være rettet mod en bestemt religion, 
eller mod en person eller en gruppe, som tilhører denne religion. 
Hadforbrydelser, som har et racistisk hadmotiv, skyldes f.eks. an-
dre menneskers hudfarve, nationalitet eller etniske baggrund. 
Der findes også hadefuld tale, som er offentlige udtalelser, som 
udspreder, tilskynder eller fremmer had, diskrimination eller 
fjendtlighed mod minoriteter.

•hatecrime_dk04.indd   10 12/10/11   14.09



2 

11

2 hadforbrydelser 
har konsekvenser

Det kan have alvorlige konsekvenser for offeret at blive udsat for 
en hadforbrydelse. Det påvirker ikke blot offeret selv, men også 
venner og familie. Det påvirker også samfundet. 

reaktionen på en hadforbrydelse afhænger af mange faktorer. of-
ferets personlighed, hændelsens alvor, andres reaktion (familie, 
venner, samfund) og så frygten: den forventede sandsynlighed 
for, at hændelsen gentages. og i den sammenhæng det vigtigste 
spørgsmål for et offer: er politi og retsvæsen effektive? 
 Det er ikke kun i Danmark, hadforbrydelser finder sted. og 
mange steder i verden arbejder organisationer med at støtte ofre 
for hadforbrydelser. Bl.a. i Europa. ILGA-Portugal er den æld-
ste organisation i Portugal, der har som hovedformål at sikre 
en social integration af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transsek- 
suelle (LGBT) i Portugal. Det sker gennem et omfattende program 
i bl.a. social støtte, der sikrer en forbedring af livskvalitet uden 
forskelsbehandling, og gennem fremme af medborgerskab, men-
neskerettigheder og ligestilling.
 ILGA-Portugal har udarbejdet træningsmateriale om hadfor-
brydelser (2010-11), og i dette opstilles reaktionsmønstre og på-
virkning af både det enkelte offer og samfundet.

FølelsesMæssig, soCial, pRoFessionel 

og øKonoMisK indviRKning: 

•  negative indvirkninger på præstationer på arbejde eller i skolen
•  Indvirkning på selvopfattelsen fører sommetider til, at offeret 

isolerer sig
•  Frygt for nye overfald kan føre til, at offeret bliver hjemme
•   Frygt for udstødelse
•  LGBT personer anlægger en usynlighedsstrategi på grund af 

frygt for at blive udsat for en hadforbrydelse eller diskrimina-
tion

•  omlægning af transportvej mellem hjem og arbejdsplads eller 
skole, øgede udgifter til taxa, undgåelse af offentlig transport 
og visse områder i byen
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12 HaDFoRBRyDELSER

indviRKning på saMFundet:

•  Hadforbrydelser rettes ikke mod en given person, hadforbrydel-
ser rettes mod en gruppe 

•  Hadforbrydelser medfører en ændring i adfærd eller i opfat-
telsen af sikkerhed for et helt fællesskab

•  Dets indvirkninger er ikke kun begrænsede til offeret, men kan 
også påvirke familier og større fællesskaber 

•  Hadforbrydelser indebærer derfor en lang række sekundære 
ofre

Kilde: ILGA-Portugal 
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Få styr på begreberne 

I alle faglige sammenhænge findes særlige fagbegreber. 

også om seksuelle mindretal. Hvad er eksempelvis bifobi eller 
multipel diskrimination?

I 2007 oprettede EU et Agentur for Grundlæggende rettigheder 
(Fundamental rights Agency, FrA). Denne institution skal råd-
give EU-landene om menneskerettighedssituationen i medlems-
landene og samtidig informere befolkningerne om deres grund-
læggende rettigheder. FrA har også fokus på hadforbrydelser 
mod seksuelle mindretal.

I 2009 offentliggjorde FrA en rapport om dette, og den er ud-
gangspunktet for følgende liste over nogle af de vigtigste begre-
ber, som er relateret til hadforbrydelser.

begRebeR RelateRet til hadFoRbRydelseR   

nedenfor findes andre begreber relateret til hadforbrydelser.1  De 
angives i alfabetisk orden. 

Bifobi er frygt for og aversion mod biseksuelle grupper og per-
soner. Frygten er irrationel og baseret på fordomme som f.eks. 
at biseksuelle er ’promiskuøse’, ’moderigtige’ eller ’eksperimen-
terende’. Bifobi baserer sig på den tanke, at det er ’naturligt’ 
at være enten hetero- eller homoseksuel. negative følelser og 
holdninger overfor ikke-heteroseksuel adfærd, identitet, rela-
tioner og fællesskaber kan føre til bifobisk adfærd og er årsag 
til den diskrimination, der opleves af mange biseksuelle. 

Chikane er en form for diskrimination, hvor uønsket adfærd, der 
relaterer sig til en eller flere af begrundelserne for chikanen, 
finder sted med det formål eller den virkning, at værdigheden 
hos en person krænkes og der skabes en ydmygende, fjendtlig, 
nedværdigende eller stødende situation. Chikane kan bestå af 
en enkelt hændelse eller flere hændelser i et vist tidsrum. Den 
kan antage mange former såsom trusler, ydmygelser, verbale 
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14 HaDFoRBRyDELSER

overgreb, uvelkomne bemærkninger eller vittigheder om sek-
suel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk.2

Diskrimination3 er ulovlig forskelsbehandling og forekommer 
når én person eller gruppe bliver behandlet ringere end andre i 
en tilsvarende situation er blevet eller ville være blevet på grund 
af eksempelvis deres seksuelle orientering eller kønsidentitet/
kønsudtryk (direkte diskrimination). Diskrimination kan også 
forekomme, hvor en tilsyneladende neutral bestemmelse stiller 
en gruppe mennesker ringere af førnævnte diskriminationsår-
sager (indirekte diskrimination), med mindre der er objektiv 
grund hertil.4 Der findes fire former for diskrimination. Disse 
er direkte diskrimination, indirekte diskrimination, chikane og 
instruktion. 

Multipel diskrimination beskriver diskrimination, der finder 
sted på basis af flere forskellige diskriminationsgrunde, f.eks. 
etnicitet og seksuel orientering. 

Hadefuld tale vedrører offentlige udtalelser som udspreder, til-
skynder, fremmer eller retfærdiggør had, diskrimination eller 
fjendtlighed mod minoriteter – for eksempel erklæringer fra 
politiske eller religiøse ledere, som optræder i medierne eller 
på internettet. Der er ikke universel enighed om en definition. 
Anbefalingen fra Europarådets Ministerkomité, 19975 erklærer 
at begrebet: ”skal forstås som dækkende alle former for ud-
tryk som udspreder, tilskynder til, fremmer eller retfærdiggør 
racemæssigt had, xenofobi, antisemitisme eller andre former 
for had baseret på intolerance, herunder intolerance udtrykt 
gennem aggressiv nationalisme og etnocentrisme, diskrimina-
tion og fjendtlighed mod minoriteter, migranter og mennesker 
med indvandrerbaggrund”. Den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol angiver, uden at anvende en præcis definition, at 
hadefulde udtalelser omfatter udtryksformer som udspreder, 
tilskynder, fremmer eller retfærdiggør had begrundet i intole-
rance, herunder religiøs intolerance. 
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Hadforbrydelser mod LGBT personer henviser til enhver krimi-
nel overtrædelse, herunder overtrædelser mod personer eller 
ejendom, hvor offeret, lokaliteter eller målet for overtrædelsen 
blev udvalgt på grund af deres reelle eller formodede forbindelse 
med, tilknytning til, sympati med, støtte til eller medlemskab 
af en LGBT gruppe.6

Homofobi er den irrationelle frygt for og modvilje mod homo-
seksualitet (lesbiske og bøsser) baseret på fordomme.7 nega-
tive følelser og holdninger overfor ikke-heteroseksuel adfærd, 
identitet, relationer og fællesskaber kan føre til homofobisk ad-
færd og er årsag til den diskrimination, der opleves af mange 
lesbiske og bøsser. Homofobi manifesterer sig på mange måder, 
for eksempel homofobiske vittigheder, fysiske overgreb, diskri-
mination på arbejdspladsen og negativ fremstilling i medierne.8

Oplevet eller subjektiv diskrimination er den subjektive følelse 
af at blive udsat for diskrimination, som ikke nødvendigvis in-
debærer diskrimination i juridisk forstand.9 

Transfobi er kulturelle og personlige holdninger, meninger og ag-
gressive adfærdsformer baseret på fordomme, afsky, frygt og/
eller had rettet mod individer eller grupper, som ikke tilpasser 
sig efter samfundsbetingede kønsforventninger og –normer, 
eller som overskrider disse. 

Transfobi påvirker i særdeleshed individer, hvis udlevede 
kønsidentitet eller kønsudtryk afviger fra den kønsrolle, som 
knyttes til dem ved fødslen og den viser sig på mange måder, 
f.eks. som direkte fysisk vold, transfobisk tale og fornærmel-
ser, diskriminerende medieomtale og social udelukkelse. Den 
omfatter også institutionaliserede former for diskrimination 
såsom kriminalisering, sygeliggørelse eller stigmatisering af 
kønsidentiteter og kønsudtryk. Transfobiske hadforbrydelser er 
motiverede af transfobi, som almindeligvis kommer til udtryk 
gennem fysisk vold og foragt for offeret.

•hatecrime_dk04.indd   15 12/10/11   14.09



16 HaDFoRBRyDELSER

3 
menneske- 

rettigheder 

hadforbrydelser 
og lovgivning  

stRaFFeloven

kan man straffe hadforbrydelser mod LGBT personer?

Hadforbrydelser mod LGBT personer vedrører enhver strafferet-
lig overtrædelse, hvor offeret vælges fordi de f.eks. er lesbiske, 
bøsser, biseksuelle eller transseksuelle. Det gælder både overgreb 
mod personer eller ejendom. og det er uanset om gerningsman-
den går efter offeret, fordi de viser deres seksuelle orientering, 
f.eks. ved en Gay Parade, eller gerningsmanden føler sig provo-
keret af sin egen opfattelse af offerets seksuelle orientering på 
eksempelvis en bar.10

JuRaen sigeR

Hadforbrydelser omtales i Straffelovens § 266 b (1) (hadefulde 
udtalelser) og paragraf 81, nr. 6. (hadmotiver som en skærpende 
omstændighed).

§ 266 b (1) i Straffeloven lyder: ”Den, der offentligt eller med 
forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller 
anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, for-
hånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale 
eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes 
med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.” 

I henhold til § 81 nr. 6 i Straffeloven skal det ved straffens fastsæt-
telse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, 
hvis en overtrædelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, 
tro, seksuelle orientering eller lignende.
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18 HaDFoRBRyDELSER

politi og 
menneskerettigheder

taKe CaRe out theRe

De vigtigste internationale menneskerettigheder er relevante i 
forhold til hadforbrydelser.

Der er sammenhæng mellem de vigtigste internationale menne-
skerettighedsinstrumenter og politiarbejdet. og hvad menes med 
instrumenter? Det er de regler, konventioner og aftaler, som det 
internationale samfund har vedtaget at samarbejde om.

kort fortalt handler det om:
•  Alle menneskerettigheder gælder for alle mennesker uanset 

race, religion, køn og seksuel orientering mv.
•  Menneskerettigheder er uløseligt knyttet til det at være men-

neske og tilkommer derfor alle mennesker
•  Mennesker fødes lige i værdighed og rettigheder

og disse principper hænger sammen med hadforbrydelser mod 
LGBT personer i Europa, på disse tre niveauer: 
•  Bindende internationale menneskerettighedsinstrumenter
•  Bindende regionale europæiske menneskerettighedsinstrumenter
•  Ikke retligt bindende instrumenter på begge niveauer

MennesKeRettighedsinstRuMenteR 

Det absolutte krav til politiet er, at både loven, den menneske-
lige værdighed og menneskerettighederne skal respekteres.11På 
denne måde sammenkædes politiarbejde og retshåndhævelse 
med beskyttelse af menneskerettigheder.  
 
De forskellige internationale menneskerettighedsinstrumenter 
som er nævnt ovenfor, danner tilsammen et kompleks af interna-
tional lov. De internationale instrumenter udvikles og vedtages 
almindeligvis i regi af De Forenede nationer (Fn) eller regionale 
fora, som f.eks. Europarådet. Sekretariatet for Fn’s Højkommis-
sær for Menneskerettigheder overvåger gennemførelsen af de 
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3 
internationale menneskerettighedsstandarder, mens der på re-
gionalt niveau findes andre mekanismer. 

For at træde i kraft skal hvert enkelt instrument anerkendes af 
stater, som kan underskrive og/eller ratificere et internationalt 
menneskerettighedsinstrument, og de får således først bindende 
virkning, når de er blevet ratificeret af et vist antal stater. 

Det grundlæggende internationale regelsæt, som danner basis 
for menneskerettighederne, er den internationale ”Bill of rights”, 
der kombinerer:
•  verdenserklæringen om Menneskerettighederne (UDHr, 1948)

Består af 30 grundlæggende artikler om bl.a. de klassiske fri-
hedsrettigheder, men erklæringen er ikke juridisk bindende.

•  konventionen om Borgerlige og Politiske rettigheder (ICCPr, 
1966) og tillægsprotokoller og

•  konventionen om økonomiske, Sociale og kulturelle rettighe-
der (ICESCr, 1966). 

Begge er født af verdenserklæringen, men er juridisk bindende 
aftaler, som de fleste lande har ratificeret og dermed binder sig 
til at følge.

bindende inteRnationale aFtaleR

•  konventionen om Afskaffelse af Alle Former for racediskrimi-
nation. (CErD, 1965).

•  konventionen om Afskaffelse af Alle Former for Diskrimination 
mod kvinder (CEDAW, 1979) og tillægsprotokoller.

•  konventionen mod Tortur og Anden Grusom, Umenneskelig 
eller nedværdigende Behandling eller Straf (CAT, 1984) og til-
lægsprotokoller.  

•  konventionen om Barnets rettigheder (CrC, 1989).
•  Den Internationale konvention om Beskyttelse af Alle Personer 

mod Tvungen Forsvinding (CPED, 2006).

lighed og iKKe-disKRiMination

Centralt for alle disse instrumenter er principperne om lighed og 
ikke-diskrimination. Det gælder for alle mennesker, uanset hvor 
vanskeligt det kan være at respektere og beskytte disse principper 
i dagligdagen.
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20 HaDFoRBRyDELSER

EnHvEr HAr krAv på alle 
de rettigheder og friheder, 
SoM nævnES I DEnnE 
ErkLærInG, UDEn  
ForSkELSBEHAnDLInG 
AF noGEn ArT, F. EkS. På 
GrUnD AF rACE, FArvE, 
køn, SProG, rELIGIon, 
PoLITISk ELLEr AnDEn 
AnSkUELSE, nATIonAL 
ELLEr SoCIAL oPrInDEL-
SE, ForMUEForHoLD, 
FøDSEL ELLEr AnDEn 
SAMFUnDSMæSSIG  
STILLInG (…)
vErDEnSErkLærInGEn, ArT. 2
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3 
Herudover findes der menneskerettighedsinstrumenter og meka-
nismer i Afrika, nord- og Sydamerika og Europa. I en europæisk 
sammenhæng er de vigtige instrumenter med hensyn til hadfor-
brydelser: 

•  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den er fra 
1950 og er det europæiske svar på Fn’s verdenserklæring, men 
består af to afsnit. Det første afsnit definerer de rettigheder, der 
er beskyttet af konventionen, det andet opretter Den Europæi-
ske Menneskerettighedsdomstol. Der er desuden vedtaget en 
række tillægs- og ændringsprotokoller, som ikke alle lande har 
tiltrådt. ændringsprotokollerne vedrører konventionens virke-
måde, mens tillægsprotokollerne tilføjer nye rettigheder, som 
bl.a. forbud mod dødsstraf.

•  Den Europæiske konvention til Forebyggelse af Tortur og 
Umenneskelig eller vanærende Behandling eller Straf. Den er 
fra 1987, og følger Fn’s konvention fra 1984 om samme emne.

Både de internationale og europæiske instrumenter er gældende i 
de europæiske lande, hvor konventionerne er blevet ratificerede.  
  
både RettighedeR og pligteR 

Menneskerettigheder rummer både rettigheder og pligter. Stater 
påtager sig forpligtelser og ansvar i henhold til international lov 
med hensyn til at respektere, beskytte og opfylde menneskeret-
tigheder. 

I praksis betyder det: 
•  Forpligtelsen til at respektere: Stater skal afstå fra indblanding 

i eller begrænsninger i personers mulighed for at nyde godt af 
menneskerettighederne.

•  Forpligtelsen til at beskytte: Staterne skal beskytte individer 
og grupper mod krænkelser af menneskerettigheder fra andre 
personer eller grupper. 

•  Forpligtelsen til at opfylde: At stater skal tage positive skridt til 
at lette realiseringen af basale menneskerettigheder.

Det betyder på det individuelle plan, at samtidig med, at vi har 
ret til at nyde vores egne menneskerettigheder, skal vi også til-
svarende respektere andres rettigheder. 
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iKKe-tRaKtatslige instRuMenteR 

Udover de internationale bindende konventioner, som er nævnt 
ovenfor, findes der en række ikke-traktatslige og ikke bindende 
regionale og internationale instrumenter. Disse instrumenter 
omfatter bl.a. retningslinjer og principper udviklet på baggrund 
af menneskerettighederne, og skal bidrage til at sikre, at disse 
respekteres i praksis. 

De knytter sig til:
•  Specifikke tematiske emner, såsom Recommendations on Poli-

cing in Multi-Ethnic Societies12

•  Professionelle aktører såsom Code of Conduct for Law Enforce-
ment Professionals13 eller

•  Sårbare grupper såsom United Nations Rules for the Protection 
of Juveniles Deprived of their Liberty.14

Med hensyn til håndtering af hadforbrydelser, er nedenstående 
ikke-traktatslige instrumenter relevante og nyttige:
•  Fn’s Code of Conduct for Law Enforcement officials 15

•  The European Code of Police Ethics16

•  The Declaration of Basic Principles of Justice for victims of 
Crime and Abuse of Power 17

•  yogyakarta-principperne
•  Europarådets Menneskerettighedskommissærs dokument: Hu-

man rights and Gender Identity.18
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3 Internationale 
menneskerettigheder 

lIGHed for loven m.m.

Erklæringer og konventioner beskytter mod forskelsbehandling.

Politiarbejde og retshåndhævelse hænger sammen med beskyt-
telse af menneskerettigheder. Internationale menneskerettig-
hedsinstrumenter er en del af international lov, og ét af dem er 
Fn’s verdenserklæring om Menneskerettighederne. Til trods for 
at netop denne ikke er retligt bindende, har den en unik status, 
og er med tiden indgået som en del af den internationale sæd-
vaneret. 

fn’s verdenserklærInG om  

menneskerettIGHederne (UdHr) 

uDHr 19 udgør kernen i internationale menneskerettigheds- 
instrumenter.  I henhold til Fn’s Højkommissariat for Menneske-
rettigheder er verdenserklæringen et dokument, der udgør en 
milepæl i menneskerettighedernes historie. Erklæringen blev 
proklameret på Fn’s generalforsamling i Paris den 10. december 
194820 som en fælles standard for alle nationer og folkeslag. Den 
fastlægger for første gang grundlæggende menneskerettigheder, 
der skal beskyttes universelt. uDHr omfatter både borgerlige, 
politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

Med hensyn til LGBT personer og i særdeleshed i de situationer, 
hvor en LGBT-person er blevet offer for en hadforbrydelse, er 
nedenstående rettigheder og pligter relevante.

Ikke-dIskrImInatIon  

Ikke-diskrimination, er sammen med lighed for loven og lige 
beskyttelse af loven uden diskrimination, et fundamentalt og et 
generelt princip, der knytter sig til beskyttelsen af menneskeret-
tighederne.21
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ETHvErT MEnnESkE HAr 
ovErALT I vErDEn rET 
TIL AT BLIvE anerkendt 
SoM rETSSUBJEkT. 
vErDEnSErkLærInGEn, ArT 6
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lighed: RettighedeR og pligteR

Det er centralt for UDHr, at mennesker er lige med hensyn til 
værdighed, rettigheder og frihed:  
•  Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder 

(UDHr, art. 1).
•  Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes 

i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. 
på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden 
anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fød-
sel eller anden samfundsmæssig stilling (UDHr, art. 2). 

•  Enhver har pligter overfor samfundet, der alene muliggør per-
sonlighedens frie og fulde udvikling (UDHr, art. 29). 

lighed FoR alle

Lighed er for alle uanset køn, seksuel orientering, kønsudtryk 
eller kønsidentitet. Med andre ord: Lighed er for alle mennesker.    
 
Hvad angår hadforbrydelser er de borgerlige og politiske rettig-
heder centrale for den måde, hvorpå ofre for hadforbrydelser 
behandles, og hvorledes en hændelse behandles af myndighe-
derne. Det er i særdeleshed gældende for justitsvæsenet – fra fore-
byggelse af hadforbrydelser og identifikation af hadforbrydelser, 
til modtagelse af ofre hos politiet samt afvikling af retssager og 
domfældelser.

Med hensyn til borgerlige og politiske rettigheder anses hver en-
kelt person for at være lige for loven og at have rettigheder, der 
angår personlig sikkerhed og fysisk integritet. Individet har ret 
til at blive beskyttet mod diskrimination.

Hvis en persons rettigheder krænkes og disse rettigheder er ned-
fældet i loven, så har den pågældende person ret til at opnå en 
effektiv oprejsning gennem retsvæsenet. retsvæsenet eller staten 
har tilsvarende pligt til at sikre, at de korrekte mekanismer og 
fremgangsmåder forefindes og er tilgængelige, så effektiv oprejs-
ning fastsættes og tilvejebringes.  

ETHvErT MEnnESkE HAr 
ovErALT I vErDEn rET 
TIL AT BLIvE anerkendt 
SoM rETSSUBJEkT. 
vErDEnSErkLærInGEn, ArT 6

3 
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vigtige MennesKeRettighedeR Med  

Relation til hadFoRbRydelseR

•  Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed (UDHr art. 3).
•  Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller 

vanærende behandling eller straf (UDHr, art. 5).
•  Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt 

som retssubjekt (UDHr, art. 6
•  Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen 

art lige ret til lovens beskyttelse.  Alle har ret til lige beskyttelse 
mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring 
og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling 
(UDHr, art.7).

•  Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kom-
petente nationale domstole for handlinger, der krænker de 
fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver 
vedkommende (UDHr, art. 8).

•  Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller 
landsforvisning (UDHr, art. 9).

•  Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private for-
hold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb 
på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod 
sådan indblanding eller angreb (UDHr, art. 12).

•  Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfat-
ter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at 
søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket 
som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser (UDHr, 
art. 19).

•  Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne 
foreninger (UDHr, art. 20, stk. 1).  
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3 Menneskerettigheder 
og ikke-diskrimination 
i europa

iKKe Kun i danMaRK

Formålet med dette kapitel er at introducere de europæiske stan-
darder med hensyn til ikke-diskrimination. visse rettigheder og 
pligter er essentielle for efterforskningen og håndteringen af 
hadforbrydelser. Basis for beskyttelse af LGBT personer er ikke-
diskrimination.

KoRt oM euRopaRådet

Europarådet er et internationalt fora, der består af 47 euro-
pæiske lande. Den grundlæggende traktat for Europarådet 
blev underskrevet den 5. maj 1949 i London. Danmark var et 
af de stiftende medlemslande. En af Europarådets største suc-
ceser er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der 
er basis for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Man 
bør ikke forveksle Europarådet med rådet for Den Europæiske 
Union (Ministerrådet) eller Det Europæiske råd, da disse er 
EU-institutioner.

de tRe niveaueR

Hvad angår menneskerettigheder i relation til hadforbrydelser og 
diskrimination mod LGBT personer i Europa, kan instrumenter 
på tre niveauer anvendes: 
• Internationale bindende menneskerettighedsinstrumenter
•  regionale europæiske bindende menneskerettighedsinstru-

menter 
•  Ikke retligt bindende instrumenter

nedenfor gives en kort beskrivelse af de instrumenter, der prin-
cipielt adresserer ikke-diskrimination og ligebehandling. 

•hatecrime_dk04.indd   27 12/10/11   14.09



28 HaDFoRBRyDELSER

den euRopæisKe MennesKeRettighedsKonvention

Det væsentligste instrument i forhold til LGBT personer er Den 
Europæiske Menneskerettigheds-konvention (EMrk). Inspireret 
af verdenserklæringen etablerede Europarådet både en kommis-
sion og en Menneskerettighedsdomstol, som blev lagt sammen i 
1998.22 23

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fik virkning fra 
1953. Borgere, som lever i stater, der har underskrevet konven-
tionen, kan sagsøge deres egne regeringer med påstand om brud 
på menneskerettighederne i henhold til konventionen, såfremt de 
har opbrugt de nationale retsmidler. Det vil sige, at f.eks. byret 
og landsret har behandlet sagen. og så er det en rigtig god idé at 
få en erfaren advokat til at hjælpe. 
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3 
Menneskerettighedsdomstolen pådømmer krænkelser af men-
neskerettighederne, og Europarådets medlemsstater har erklæ-
ret sig enige i at følge afgørelserne. Lighed er et hovedprincip i 
konventionen og diskrimination er forbudt. 

Med henblik på at bekæmpe diskrimination har Europarådet gen-
nem årene udstedt resolutioner om: 
•  Diskrimination på arbejdspladsen (1984) 24

•  Alle former for diskrimination på baggrund af seksuel orien-
tering (1994) 25

•  Lige rettigheder for homoseksuelle og lesbiske (1994) 26

•  Homofobi i Europa (2006) 27

•  Stigninger i racistisk og homofobisk vold (2006) 28

•  Homofobi i Europa (2007) 29

Artikel 14: Forbud mod diskrimination 
”nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og fri-
heder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, 
religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social 
oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, 
fødsel eller ethvert andet forhold.”

kendelser fra Menneskerettighedsdomstolen viser, at denne skel-
ner mellem diskrimination på grund af seksuel orientering og 
diskrimination på grund af kønsidentitet. 
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den europæiske union 
vi sKal RespeKteRe de gRundlæggende RettighedeR

Princippet om ikke-diskrimination er et fundamentalt princip, 
som er bindende for det Europæiske Fællesskab og medlemssta-
terne indenfor rammerne af EU-lovgivningen.

Derudover er princippet om ikke-diskrimination udtrykt i Lis-
sabontraktatens art. 19 (tidl. artikel 13 TEF). 

KoRt oM eu

rådet for Den Europæiske Union, Ministerrådet eller rådet er det 
lovgivende organ i EU, som består af ministre, der repræsenterer 
nationalstaterne inden for hver deres område. rådet tager beslut-
ninger på de fleste politiske områder ved hjælp af direktiver og for-
ordninger. En forordning er en EU-retsakt, altså en slags EU-lov. En 
forordning er (modsat et direktiv) direkte anvendelig i medlems-
staterne. Det betyder, at EU-forordninger er gældende i Danmark på 
linje med vores egne love. Borgerne kan således erhverve rettighe-
der og pålægges pligter i henhold til forordninger. Den Europæiske 
Unions Domstol skal ikke forveksles med Den Europæiske Menne-
skerettighedsdomstol. Den kaldes i daglig tale EU-Domstolen, og 
er den dømmende magt i sager, som vedrører EU’s love, men ikke 
nationale love, hvor hvert medlem har sit eget retssystem.

Art. 19, § 1
”Med forbehold for traktaternes øvrige bestemmelser og inden for 
rammerne af de beføjelser, som traktaterne tillægger Unionen, kan 
Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure 
og efter Europa-Parlamentets godkendelse, træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder 
eller seksuel orientering.”

Lissabontraktatens artikel 19 er ikke juridisk bindende, men artik-
len er overført til Direktivet om Beskæftigelsesmæssig Ligestilling 
(rådsdirektiv 2000/78/EC). Den forbyder både direkte og indirek-
te diskrimination på baggrund af seksuel orientering – herunder 
chikane, offentliggørelse, og instrukser om diskrimination.  
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3 den europæiske 
unions Charter om 
grundlæggende 
Rettigheder
De seks store pejlemærker
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
samler for første gang i europæisk historie i én tekst de euro-
pæiske borgeres samlede borgerlige, politiske, økonomiske og 
sociale rettigheder og ligeledes rettighederne for alle personer, 
der opholder sig inden for Unionens grænser. Disse rettigheder 
er opdelt i 6 store kapitler:
•  værdighed
•  Frihed 
•  Lighed 
•  Solidaritet
•  Unionsborgerskab
•  retfærdighed 

De er navnlig baseret på de grundlæggende rettigheder og fri-
hedsrettigheder, der er anerkendt i den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention, Den Europæiske Unions medlemslandes 
forfatningstraditioner, Europarådets europæiske socialpagt og 
fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejds-
markedsmæssige og sociale rettigheder, og ligeledes i andre in-
ternationale konventioner, som Den Europæiske Union eller dens 
medlemsstater har tilsluttet sig.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder er juridisk bindende 
gennem Lissabontraktatens artikel 6 (TEU). Lissabontraktaten 
udgør det juridiske grundlag for, at Unionen kan tilslutte sig den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMrk).  Det er gen-
nem Lissabontraktaten, at charteret om fundamentale rettigheder 
har opnået samme juridiske værdi som traktaterne, og er blevet 
juridisk bindende som primær EU-lov.  
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Af særlig betydning er artikel 21 (1) angående diskrimination, 
som klart fastlægger et bredt, generelt princip om ikke-diskrimi-
nation gennem en åben liste med følgende forbudsgrunde (dis-
kriminationsgrunde):   

Artikel 21 (1):
Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk 
eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt min-
dretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering 
eller ethvert andet forhold er forbudt. 

hvad indebæReR disse instRuMenteR og 

standaRdeR FoR politiaRbeJde?  

kendelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol an-
fører at:   
•  Stater er positivt forpligtede til at bekæmpe diskrimination
•  Der foreligger en forpligtelse til at undersøge voldelige hæn-

delser
•  Der foreligger en forpligtelse til at afdække motiver for at un-

dersøge om had eller fordomme har spillet en rolle

Undlades det, kan det udgøre et svigt i forhold til skelnen mel-
lem essentielt forskellige sager – uretfærdig behandling – som er 
uforeneligt med EMrk art. 14
Det indebærer også, at som repræsentanter for staten bør poli-
tiet bekæmpe diskrimination. Politiet er forpligtet til at bekæmpe 
diskrimination, og forpligtet til at stræbe efter at afsløre motiver 
bag f.eks. vold.

kort sagt: Politiet bør respektere grundlæggende rettigheder.

4 
lgbt 

rettigheder 
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lgbt 

rettigheder 
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lgbt personer 
og deres 
menneskerettigheder 

18 toMMelFingeRRegleR

yogyakarta- principperne og dokumentet ”Menneskerettigheder 
og kønsidentitet” fra Europarådets kommissær for Menneskeret-
tigheder forklarer LGBT personers rettigheder.

Menneskerettigheder og menneskelig værdighed er uløseligt for-
bundet med alle mennesker. når man taler om menneskerettighe-
der for LGBT personer, er det vigtigt at huske, at disse rettigheder 
og friheder tilhører ethvert menneske. LGBT personer kan imid-
lertid have fået den opfattelse, at de har ’færre rettigheder’ eller 
at ’menneskerettigheder ikke er for dem’ og at samfundet, staten, 
familien og venner kan have understøttet den opfattelse – uanset 
hvor fejlagtig eller forkert opfattelsen er. 

yogyaKaRta-pRinCippeRne

Menneskerettighedsbevægelser har i de senere år arbejdet med 
de problemer, der er specifikke for LGBT personer. Det er også 
blevet klart, at opmærksomheden på menneskerettigheder for 
LGBT personer kan øges.

Derfor har Den Internationale Juristkommission (ICJ) og Inter-
national Service for Human rights (ISHr) stået i spidsen for 
arbejdet bag Yogyakarta-principperne vedrørende anvendelsen af 
internationale menneskerettigheder i relation til seksuel orientering 
og kønsidentitet (2006). De bygger på og er stærkt inspirerede af 
eksisterende menneskerettighedsinstrumenter, og det er muligt 
at finde roden til principperne i de internationale menneskeret-
tighedsinstrumenter. 

Principperne kan findes på http://www.yogyakartaprinciples.org/
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FoRståelse FoR inteRnational lovgivning

Der er sket fremskridt med hensyn til sikring af, at mennesker af 
enhver seksuel orientering og kønsidentitet kan leve med samme 
værdighed og respekt som er gældende for alle mennesker. Mange 
staters forfatninger og lovgivning garanterer rettighederne mht. 
lighed og ikke-diskrimination uden skelnen på baggrund af køn, 
seksuel orientering eller lignende, som kan fortolkes som køns-
identitet eftersom det ikke nævnes direkte. 

Samtidig står det dog fast, at krænkelser af menneskerettigheder 
for personer på grund af deres faktiske eller formodede seksuelle 
orientering eller kønsidentitet udgør et alvorligt problem. De om-
fatter drab, tortur og mishandling, seksuelle overfald og voldtægt, 
krænkelser af privatlivet, vilkårlig tilbageholdelse, nægtelse af 
ansættelse og uddannelsesmuligheder og alvorlig diskrimination 
i henseende til besiddelsen af andre menneskerettigheder. Disse 
krænkelser akkumuleres ofte gennem oplevelser af andre former 
for vold, had, diskrimination og udelukkelse, f. eks. på grund af 
race, alder, religion, handicap eller økonomisk, social eller anden 
status.

Mange stater og samfund pålægger individer normer med hensyn 
til køn og seksuel orientering gennem sædvane, love og volds-
handlinger. De søger at kontrollere, hvordan mennesker oplever 
personlige relationer og hvorledes de identificerer sig selv.

Der har været gjort fremskridt i forhold til kønsmæssig ligestilling 
og beskyttelse mod voldshandlinger på baggrund af dette. Inter-
nationale menneskerettighedsmekanismer har fastslået staters 
forpligtelse til at sikre effektiv beskyttelse for alle personer mod 
diskrimination baseret på seksuel orientering eller kønsidentitet. 
Den internationale respons på krænkelser af menneskerettighe-
der på baggrund af seksuel orientering og kønsidentitet er dog 
stadig fragmenteret. 
 
Det er derfor nødvendigt at skabe en forståelse for international 
menneskerettighedslovgivning og dens anvendelse på spørgsmål 
vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet. Det er af afgø-
rende betydning at kortlægge staters forpligtelser i henhold til 
international menneskerettighedslovgivning for at kunne fremme 
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og beskytte alle menneskerettigheder for alle mennesker baseret 
på lighed og uden diskrimination. 
 
pRinCippeR FoRpligteR

yogyakarta-principperne adresserer en bred vifte af menneskeret-
tighedsstandarder og deres anvendelse i forhold til spørgsmål om 
seksuel orientering og kønsidentitet. De understreger staters pri-
mære forpligtelse til at implementere menneskerettigheder. Hvert 
princip ledsages af detaljerede anbefalinger til staterne. Da alle 
aktører har forpligtelser mht. at fremme og beskytte menneske-
rettigheder, er der også anbefalinger for andre aktører, herunder 
Fn’s menneskerettighedssystem, nationale menneskerettigheds-
institutioner, medierne og ngo’er. 
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yogyakarta-principperne afspejler international menneskerettig-
hedslovgivning i forhold til spørgsmål om seksuel orientering og 
kønsidentitet. Stater kan også pådrage sig yderligere forpligtelser 
efterhånden som menneskerettighedslovgivningen udvikler sig.  
Da yogyakarta-principperne er et ikke-traktatsligt instrument, 
stadfæster de bindende internationale standarder, som alle stater 
skal overholde. De giver også tilsagn om en anderledes fremtid, 
hvor alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder 
kan nyde godt af denne dyrebare fødselsret.   

de 18 FRa yogyaKaRta

yogyakarta-principperne omfatter mange rettigheder, og føl-
gende er i særdeleshed relevante i relation til hadforbrydelser:  

•  ret til den universelle besiddelse af menneskerettigheder
•  retten til lighed og ikke-diskrimination
•  ret til at blive anerkendt som retssubjekt
•  ret til livet
•  ret til personlig sikkerhed
•  ret til privatliv
•  ret til frihed fra vilkårlig tilbageholdelse
•  ret til retfærdig domstolsbehandling
•  ret til human behandling under tilbageholdelse
•  ret til frihed fra tortur og grusom, umenneskelig eller nedvær-

digende behandling
•  ret til beskyttelse mod alle former for udnyttelse, salg og men-

neskehandel
•  ret til fri menings- og ytringsdannelse
•  ret til under fredelige former frit at forsamles og danne for-

eninger
•  ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed
•  ret til at bevæge sig frit
•  ret til at deltage i det offentlige liv
•  ret til at deltage i kulturlivet
•  ret til effektive retsmidler og oprejsning.

MennesKeRettighedeR og Kønsidentitet

I det første tiår af det nye årtusinde har der været et paradigme-
skift i opfattelsen af forhold, der angår transpersoner. Det hidtil 
dominerende medicinsk-psykiatriske perspektiv, som definerer 
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transpersoner som afvigende fra ”normen”, er i færd med at blive 
udfordret af et nyt perspektiv. Med dette perspektiv fokuseres 
på den sociale og juridiske situation for transpersoner og på de 
krænkelser gruppen er udsat for. Transpersoner anskues som lige-
stillede medlemmer af samfundet med rettigheder på lige fod 
med alle andre personer. 

Dokumentet ”Menneskerettigheder og kønsidentitet” fra Euro-
parådets menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg, 
udgør en grundpille i det nye perspektiv. kommissæren for Men-
neskerettigheder forklarer eksempelvis, at sygeliggørelsen af 
transpersoner kan stå i vejen for virkeliggørelsen af deres men-
neskerettigheder. Internationale trans-aktivister fejrede doku-
mentet som en milepæl ved en international menneskerettigheds-
konference i københavn i juli 2009 (World outgames), hvor det 
første gang blev præsenteret. 

Dokumentet slutter med et katalog over 12 anbefalinger til Euro-
parådets medlemsstater. rådets medlemsstater bør:

 1.  Implementere internationale menneskerettighedsstan-
darder uden forskel og forbyde eksplicit diskrimination 
på grund af kønsidentitet i national ikke-diskriminations-
lovgivning. yogyakarta-principperne om anvendelsen af 
international menneskerettighedslovgivning i forbindel-
se med seksuel orientering og kønsidentitet bør bruges 
som rettesnor for national iværksættelse på dette område

 2.  Sikre lovgivning vedrørende hadforbrydelser, som giver 
specifik beskyttelse til transkønnede mod transfobiske 
forbrydelser og hændelser

 3.  Udvikle hurtige og transparente procedurer til ændring 
af navn og køn på transkønnede på dåbsattester, identi-
tetskort, pas, eksamensbeviser og andre lignende doku-
menter

 4.  Fragå brugen af sterilisation og andre tvangsmæssige 
medicinske behandlinger som en nødvendig, juridisk for-
udsætning for anerkendelse af en persons kønsidentitet 
i lovgivning vedrørende procedurer for ændring af navn 
og køn
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 5.  Tilvejebringe kønsskiftemæssige procedurer såsom hor-
monbehandling, operation og psykologstøtte for tran-
skønnede og sikre, at de får dækket udgifter gennem den 
offentlige sygesikring

 6  Fjerne enhver forhindring for, at en transkønnet kan 
forblive i et eksisterende ægteskab efter at et anerkendt 
kønsskifte er foretaget

 7.  Forberede og iværksætte politikker til bekæmpelse af 
diskrimination og udelukkelse, som transkønnede ople-
ver på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og sund-
hedsvæsenet

 8.  Involvere og konsultere transkønnede personer og deres 
organisationer, når der udvikles politikker og juridiske 
foranstaltninger, som angår dem

 9.  Adressere transkønnedes menneskerettigheder og diskri-
mination baseret på kønsidentitet gennem uddannelse 
og træning vedrørende menneskerettigheder såvel som 
opmærksomhedsskabende kampagner

 10.  Formidle undervisning til sundhedspersonale, herunder 
psykologer, psykiatere og praktiserende læger med hen-
syn til behovene og rettighederne for transkønnede og 
kravet om, at deres værdighed respekteres

 11.  Inkludere menneskerettighedsbetragtninger for tran-
skønnede i ligebehandlingsorganers aktiviteter og i na-
tionale menneskerettighedsstrukturer

 12.  Udvikle forskningsprojekter til indsamling og analyse 
af data vedrørende menneskerettighedssituationen for 
transkønnede, herunder den diskrimination og intole-
rance, de støder på under behørig hensyntagen til retten 
til privatlivets fred for de berørte personer.30 
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Få STyR På BEGREBERnE

abC om seksuel 
orientering og 
kønsidentitet 

Formålet med dette kapitel er at fremlægge og kort forklare nogle 
af de mange begreber i relation til seksuel orientering og køn-
sidentitet/kønsudtryk. 31

Alle mennesker er lige i rettigheder og i værdighed. Selvom dette 
menneskerettighedsprincip er simpelt, kan det være vanskeligt at 
sætte i værk. Spørgsmål om seksuel orientering og kønsidentitet 
kan være tabubelagte eller vanskelige at realisere. Hadforbrydel-
ser mod LGBT personer relaterer sig både til menneskerettigheder 
og seksuel orientering og kønsidentitet, men hvad betyder sek-
suel orientering og kønsidentitet?

Mange af begreberne relateret til seksuel orientering og kønsiden-
titet beskrives nedenfor32 i alfabetisk rækkefølge, så de er nemme 
at finde rundt i.  

Biseksuelle biseksuelle er personer, hvis seksuelle orientering 
kan rette sig mod alle køn.

Cross-dresser er en person som jævnligt og/eller noget af tiden, 
ifører sig tøj etc. som almindeligvis tilskrives det modsatte af 
det ved fødslen tillagte køn.

Bøsser er homoseksuelle mænd. Deres seksuelle orientering ret-
ter sig mod personer af samme køn. 

Hetero-normativitet er det, der får heteroseksualitet og den 
mandlige-kvindelige orden til at fremstå sammenhængende 
og naturlig. Det omfatter den antagelse, at enhver ’fra naturens 
hånd’ er heteroseksuel mand eller kvinde og at heteroseksua-
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liteten er et ideal, som er homoseksualitet eller biseksualitet 
overlegen, samt at mandlige eller kvindelige identiteter er trans- 
eller interkønnede identiteter overlegne.33

Hetero-sexisme kan defineres som diskrimination til fordel for 
heteroseksuelle og mod homoseksuelle personer som er baseret 
på den forestilling, at heteroseksualitet er den eneste ’normale’ 
livsstil. Heterosexistisk diskrimination mod LGBT personer kan 
for eksempel omfatte tilfælde af direkte og indirekte diskrimina-
tion som defineret i EU’s anti-diskriminationsdirektiver.

Homoseksuelle er mennesker, hvis seksuelle orientering retter 
sig mod en af samme køn. 

Kvindelig til mandlig transkønnet eller kTM- person har en 
kønsidentitet, som er overvejende mandlig og som blev tillagt 
et kvindeligt køn ved fødslen. 

Kønsidentitet er ikke det samme som seksuel orientering, og 
transkønnede personer kan derfor identificere sig som hetero-
seksuelle, bi- eller homoseksuelle. Transkønnethed bør betrag-
tes som et kønsmæssigt spørgsmål snarere end et spørgsmål om 
seksuel orientering. kønsidentitet knytter sig til hvert enkelt 
menneskes dybtfølte interne og individuelle oplevelse af køn, 
som kan eller ikke kan svare til det ved fødslen tillagte køn, 
herunder den personlige kropsfornemmelse (som, forudsat det 
vælges frivilligt, kan omfatte ændringer i kropslig fremtoning el-
ler funktion gennem kirurgiske, medicinske eller andre midler) 
og andre kønsudtryk, herunder påklædning, tale og manerer.34

Kønsudtryk kan defineres som den måde, hvorpå hvert enkelt 
menneske manifesterer sig selv i kønsmæssige forhold – det vil 
sige den måde, hvorpå alle personer udtrykker sig selv på in-
denfor de forskellige muligheder, der er til rådighed indenfor 
kønsspektret– som maskulinitet, femininitet, androgynitet etc. 
kønsudtryk refererer til de synlige aspekter (såsom fremtoning, 
påklædning, tale og adfærd) ved en persons kønsidentitet. 35
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InGEn Må værE 
GEnSTAnD For 
vILkårLIG InDBLAnD-
InG I PrIvATE ForHoLD, 
FAMILIE, HJEM ELLEr 
korrESPonDAnCE, 
EJ HELLEr For 
AnGrEB På ære oG 
omdømme. EnHvEr 
HAr rET TIL LovEnS 
BESkyTTELSE MoD 
SåDAn InDBLAnDInG 
ELLEr AnGrEB.
vErDEnSErkLærInGEn, ArT.12 
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Lesbiske er homoseksuelle kvinder.

LGBT en forkortelse for ‘Lesbian [Lesbisk], Gay [Bøsse], Bisexual 
[Biseksuel] og Transgender [Transkønnet]’. Det kombinerer en 
seksuelt orienteret identitet hos lesbiske, bøsser og biseksuelle 
med en kønsorienteret identitet hos transkønnede. 

Mandlig til kvindelig transkønnet eller MTk-person har en 
kønsidentitet, som er overvejende kvindelig, og som fik tillagt 
mandligt køn ved fødslen. 

Queer ønsker at ophæve eller sløre de to køn.   

Seksuel orientering er hvert menneskes evne til dyb hengivelse, 
følelsesmæssig og seksuel tiltrækning af, samt intime og sek-
suelle relationer til individer af det modsatte, det samme eller 
mere end ét køn.36

 Den seksuelle orientering hos et menneske er ofte opdelt med 
hensyn til a) homoseksualitet, der beskriver tiltrækning til 
samme køn, b) heteroseksualitet, der beskriver tiltrækning til 
det modsatte køn og c) biseksualitet, der beskriver tiltrækning 
til både samme og modsatte køn. 

Transfobi er kulturelle og personlige anskuelser, meninger og 
aggressive adfærdsformer baseret på fordomme, afsky, frygt 
og/eller had rettet mod individer eller grupper, som ikke tilpas-
ser sig efter samfundsbetingede kønsforventninger og -normer 
eller overskrider disse. Transfobi påvirker i særdeleshed indi-
vider, hvis udlevede kønsidentitet eller kønsudtryk afviger fra 
den kønsrolle, som knyttes til dem ved fødslen og den viser 
sig på mange måder, f.eks. som direkte fysisk vold, transfobisk 
tale og fornærmelser, diskriminerende medieomtale og social 
udelukkelse. Den omfatter også institutionaliserede former for 
diskrimination såsom kriminalisering, sygeliggørelse eller stig-
matisering af kønsidentiteter og kønsudtryk.37

Transpersoner omfatter mennesker med en kønsidentitet, der 
er forskellig fra det køn de blev tillagt ved fødslen og dem, der 
ønsker at fremstille deres kønsidentitet på anden måde end 
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5 
fordomme 

det ved fødslen tillagte køn. Det omfatter mennesker som føler 
de bliver nødt til – eller foretrækker at – fremstille sig selv på 
en måde, der er i konflikt med de sociale forventninger, der er 
knyttet til det ved fødslen tillagte køn uanset om denne forskel 
udtrykkes gennem sprogbrug, påklædning, tilbehør, kosmetik 
eller kropslige modifikationer. Denne definition omfatter blandt 
mange andre transkønnede, transseksuelle, transvestitter cross-
dressere, akønnede, multikønnede såvel som interkønnede, 
som relaterer sig til eller identificerer sig med et eller flere af 
ovenstående termer.38

Transvestitter er personer, der ønsker at udtrykke et køn modsat 
deres biologiske køn. Det er en person, der jævnligt klæder sig i 
tøj, der almindeligvis associeres med det modsatte køn.
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stereotyper og 
fordomme

Stereotyper og fordomme er en integreret del af vores kulturelle 
selvforståelse.

Dette kapitel undersøger, hvordan fordomme og stereotyper på-
virker den måde, vi tænker og handler på. Stereotyper og for-
domme er en integreret del af vores kulturelle selvforståelse. vi 
er sjældent opmærksomme på dem, og da de er et resultat af en 
livslang socialisering, er det vanskeligt at ændre vores personlige 
stereotyper og fordomme, men ikke umuligt. 

Hvad er en stereotyp oG Hvad er en fordom? 

udover vore egne generaliseringer, opfattelser og holdninger, er 
institutioner også baserede på stereotyper og fordomme. I for-
ening gør de os blinde overfor såkaldte strukturelle uligheder, 
som er bygget ind i institutioner. 

Stereotyper og fordomme kan være knyttet til diskrimination. 
Diskrimination optræder hyppigt på grund af indgroede ansku-
elser og holdninger. Den er ofte usynlig og kan vise sig på mange 
forskellige måder. Det gælder også, at ingen kan sige sig fri for at 
diskriminere og vi kan alle komme til at diskriminere ufrivilligt 
eller selv blive udsat for diskrimination. 

Stereotyper og fordomme kan være et problem, hvis vi ikke har 
nogen kontakt med dem vi nærer fordomme overfor. Stereotyper 
og fordomme gør os blinde overfor nuancer, individuelle forskelle 
og evner. Fraværet af personlig kontakt og dialog kan gensidigt 
styrke fordomme. kontakt og dialog kan derfor være med til at 
udfordre opfattelsen af egne fordomme og stereotyper og mane 
ubegrundede holdninger i jorden.
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en stereotyp er en forudbestemt og karikeret opfattelse, som 

resulterer i at tilskrive de samme generaliserende træk til alle 

medlemmer af en vis gruppe uden at lægge mærke til indi-

viduelle træk. Stereotyper kan føre til fordomme imod andre 

grupper og føre til diskriminerende adfærd og handlinger. 

en fordom er en vurdering truffet på forhånd og en forudfat-

tet idé om og holdning overfor andre personer eller grupper. 

Fordomme er ofte negative og er typisk baserede på rygter, 

antagelser, følelser eller anskuelser snarere end på kendsger-

ninger og fakta. Fordomme påvirker både vore handlinger og 

vores fortolkning af andres handlinger.

5 
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har politiet fordomme? 

Undersøgelser viser, at mange ofre ikke tror, at politiet tager an-
meldelser alvorligt. 

Dette kapitel søger at beskrive, hvorfor der er en underrapporte-
ring af hadforbrydelser mod LGBT personer, og om de forestil-
linger og fordomme der kan eksistere om politiet. Formålet er at 
igangsætte overvejelser om mulige fordomme mod LGBT perso-
ner blandt politifolk og at skabe opmærksomhed om, hvorledes 
politiet kan skabe et fordomsfrit miljø, når man er i kontakt med 
et LGBT offer for en hadforbrydelse.   

Mange studier bekræfter, at officielle data ikke viser det reelle om-
fang af hadforbrydelser mod LGBT personer. Det skyldes hoved-
sageligt underrapportering. I 2006 gjorde oDIHr opmærksom på 
at homofobiske og transfobiske hændelser og forbrydelser rettet mod 
LGBT personer anses for at være blandt de mest underrapporterede 
og underdokumenterede. 39

Civilsamfundsorganisationen Stonewall i London bemærkede i 
2008, at kun 25 procent af homofobiske hadforbrydelser og hæn-
delser blev meldt til politiet.40

Der er forskellige grunde til ikke at melde hændelser til politiet:
•  Lovgivningen selv eller mangel derpå og f.eks. anti-LGBT re-

torik, der fører til en følelse hos ofrene af, at LGBT livsstil er 
socialt uacceptabel41  

•  Manglende tillid til retsvæsenet
•  Manglende tillid til politiet
•  ofre er bange for at få kastet ekstra lys på deres seksuelle ori-

entering. 

I følge Stonewall frygter bøsser og lesbiske homofobiske holdnin-
ger og behandling:42

•  De forventer dårligere behandling end heteroseksuelle, hvis de 
melder en forbrydelse eller evt. begår en 43

•hatecrime_dk04.indd   48 12/10/11   14.09



5 
•  De tror at politiet vil behandle dem endnu værre, hvis de melder 

en homofobisk hadforbrydelse44 
•  20 procent forventer diskrimination fra politiets side, hvis de 

melder en forbrydelse45 
•  ofre tvivler ofte på, om politiet vil reagere på en anmeldelse 

eller behandle hændelsen seriøst 46

•  Endelig påvirker medierne tilliden til politiet.47

Mange af de samme grunde til ikke at anmelde, er der også tale 
om i Danmark. Det viser udredning om hadforbrydelser som IMr 
har lavet i 2011.48 

ILGA-Europe anbefaler, at dialog mellem politiet og LGBT sam-
fundet kan føre ændringer med sig.49 Dialog kan etablere en for-
ståelse af de forhold, der skal overvejes ved efterforskning og 
håndtering af hadforbrydelser mod LGBT personer.  Politibetjen-
te, som bliver opmærksomme på en mulig hadforbrydelse, som 
agerer over for offeret med empati og sørger for at iværksætte en 
efterforskning i en sådan forbrydelse, sender et stærkt budskab 
om, at hadforbrydelser er en sag, der skal tages alvorligt.50 

49

De fleste ofre anmelder ikke fordi...

•  De frygter en yderligere offerliggørelse

•  De føler utilpashed ved deres seksuelle orientering eller køns-

identitet, som gør det vanskeligt at fremlægge problemet for 

politiet

•  De ikke ønsker ikke at blive afsløret – fortrolighed

•  De føler at hændelsen ikke er alvorlig nok

•  De ikke kender til egne rettigheder, eller hvordan man bærer sig 

ad med at anmelde

•  De har mangel på tillid til politiet, men også til retsvæsenet

Kilde: ILGA-Portugal træningsmateriale om hadforbrydelser (2010-11)
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Øvelse 51

Forudindtagne meninger om et andet menneske

 1.  Hvilken slags avis tror du jeg læser mest: Ekstra Bladet, Po-

litiken, Information, Berlingske Tidende eller gratisaviserne 

Urban og MetroExpres?

 2.  Tror du, jeg bor alene eller i parforhold?

 3.  Tror du, jeg bor i ejer- eller lejebolig?

 4.  Tror du, jeg er medlem af et politisk parti?

 5.  Tror du, jeg har forudindtagede holdninger over for personer, 

som bærer religiøse symboler?

 6.  Tror du, jeg blev drillet som barn i skolen?

 7.  Tror du, jeg er blevet konfirmeret?

 8.  Tror du, jeg var overvægtig som barn?

 9. Tror du, jeg kan lide at lytte til opera?

 10.  Tror du, mine forældre er skilt?

 11.  Tror du, jeg dyrkede sport inden jeg begyndte på Politiskolen?

 12.  Tror du, jeg er enebarn?

 13.  Tror du, jeg er en gør-det-selv type?

 14.  Tror du, jeg ser mig selv som en minoritet?

Instruktion:   

Hvis deltagerne ikke kender hinanden på forhånd, vælges en a og 

en B person. a læser samtlige 14 spørgsmål højt for B, som svarer 

”ja” eller ”nej” efter hvert spørgsmål, hvorefter de bytter roller. 

Hvis deltagerne kender hinanden, fungerer det bedst, hvis den 

udefrakommende underviser retter spørgsmålene til deltagerne, og 

deltagerne retter spørgsmålene til underviseren. Du kan evt. bede 

deltagerne læse et spørgsmål op på skift.
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Det er ikke tilladt at uddybe svarene. Øvelsen må ikke tage mere 

end et par minutter.

Formålet med øvelsen er:

•  at give deltagerne mulighed for at identificere egne fordomme

•  at give deltagerne mulighed for at reflektere over, hvordan det 

opleves at være genstand for andres fordomme

•  at påpege egne værdier og respektere andres værdier

Efter øvelsen spørger underviseren: ”Hvad oplevede I/du, når din 

kollega gættede rigtigt? når han/hun gættede forkert?” Hvordan 

var det at gætte?”

Øvrige spørgsmål der kan rejses på baggrund af øvelsen:

•  Spørg deltagerne, hvad de mener, er de negative konsekvenser 

ved fordomme og stereotyper således, at de reflekterer over, 

hvordan de professionelt kan forholde sig til egne fordomme så 

vel som andres fordomme. 

•  Drøft med deltagerne, hvordan fordomme og stereotyper på-

virker den måde, vi tænker og handler på. 
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6 
politiarbejde 

EnHvEr HAr ret til 
liv, frihed og personlig 
sikkerhed.
vErDEnSErkLærInGEn, ArT. 3 
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politiarbejde hænger 
tæt sammen med 
menneske-
rettighederne

når politiets arbejde knyttes sammen med menneskerettigheder 
viser det, hvordan afhøringer af ofre respekterer menneskeret-
tigheder og politietik.  

Det er en almindelig opfattelse, at menneskerettigheder ikke er 
relevante for politiet eller politiarbejde som sådan. Politiarbejde 
er imidlertid en måde, hvorpå en stat overholder eller ikke over-
holder sine forpligtelser mht. menneskerettigheder.

kort sagt kræver politiarbejde, at politiet virker indenfor de ram-
mer, som staten sætter gennem grundlov og lovgivning. og at 
politiet beskytter personers rettigheder så de, som statens aktø-
rer, kan bidrage til, at statens menneskerettighedsforpligtelser 
overholdes.

hvoRdan eR politiaRbeJde  

Knyttet til MennesKeRettighedeR? 

De absolutte krav til politiet er at respektere:  
• retssikkerhed  
• Menneskelig værdighed  
• Menneskerettigheder.52

Der findes internationale etiske kodeks for politiet såvel som eti-
ske regler og bestemmelser for lokale politistyrker. Disse retnings-
linjer er en af de måder, politiet adresserer menneskerettigheder 
på i praksis. Udover lokale normsæt og regler er der på europæisk 
plan f.eks. tale om UN Code of Conduct for Law Enforcement Of-
ficials og The European Code of Police Ethics: 
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•  UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979), art. 2 
kræver, at ordenshåndhævere – eller alle der udøver politimyn-
dighed – respekterer og beskytter menneskelig værdighed og 
fastholder og overholder menneskerettigheder53   

•  The European Code of Police Ethics54 er mere detaljeret. Den 
foreskriver, at hovedformålet med politiet i et demokratisk sam-
fund er at opretholde den offentlige ro, lov og ret i samfundet, 
beskytte og respektere de grundlæggende rettigheder og den 
individuelle frihed.55 Artikel 1 rummer formål som forebyggelse 
og bekæmpelse af forbrydelser, efterforskning heraf og ydelse 
af assistance og servicefunktioner til offentligheden.

Politiet bør i sit virke respektere og overholde loven. Da men-
neskerettigheder er beskyttede af loven følger det, at politiet 
også skal respektere menneskerettighederne.56 Forpligtelsen 
til at respektere og adlyde loven er essentiel, da det er gennem 
retshåndhævelsen, at politiet sørger for at forebygge og reducere 
forbrydelser. Loven foreskriver gennemsigtighed og forudsigelig-
hed i politiarbejdet og retshåndhævelsen. Hvis politiet ikke fulgte 
loven, ville politiarbejdet blive usikkert og tilfældigt og kunne 
derved blive lovbrydende i stedet for lovoverholdende.

politiaRbeJde, politietiK og oFFeRet

Politiarbejde, der respekterer menneskerettigheder, indebærer at 
rettighederne for offeret og den mistænkte respekteres. Dette ka-
pitel fokuserer på offeret. Baseret på The European Code of Police 
Ethics 57 kommenteres i følgende tabel, hvorledes den relaterer 
sig til offeret. 
 
The European Code of Police Ethics foreskriver retningslinjer for 
politiaktioner eller indgriben58 med relevans for LGBT ofre for 
hadforbrydelser. De følgende uddrag fra kodekset rummer kom-
mentarer om, hvorfor det særlige afsnit er relevant for politiar-
bejde og hadforbrydelser mod LGBT personer.
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The European Code of Police Ethics

RetningslinJe KoMMentaR 

Det er forbudt for politiet at udføre, anstifte til eller tolerere nogen 
handling, der kan defineres som tortur eller som umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf under nogle omstændigheder (art. 
36). 

Dette indebærer, at politiet ikke må tolerere nogen form for nedværdi-
gende behandling af en LGBT person, hvis denne kontakter politiet.  

Politiet skal udføre sine opgaver på en retfærdig måde, som i særdeles-
hed er styrede af principperne om upartiskhed og ikke-diskrimination 
(art 40).

Politiet skal modtage en LGBT person uden fordomme. Personen må 
ikke diskrimineres eller føle sig diskrimineret af politiet. 

Politiet skal også udføre efterforskning, der er baseret på upartiskhed og 
ikke-diskrimination.

Politiet må kun gribe ind i et individs ret til privatliv, hvis det er strengt 
nødvendigt og kun for at opnå et legitimt mål (art. 41). 

Det er under en afhøring vigtigt, at privat information vedrørende 
offeret, såsom seksuel orientering eller kønsidentitet, fremsættes uop-
fordret. Politiet skal respektere personens ret til privatliv, og skal være 
opmærksom på offerets behov samtidig med, at omstændighederne 
ved hændelsen adresseres.  

Politiet skal altid være opmærksom på enhvers grundlæggende rettig-
heder såsom at tænke frit, samvittigheds- og religionsfrihed, at udtrykke 
sig, at forsamles fredeligt, bevægelsesfrihed og fredelig besiddelse af 
ejendele (art. 43). 

Det er essentielt at huske, at alle er lige og at enhver person har men-
neskerettigheder, som skal respekteres.  

Der skal foreligge retningslinjer for, hvordan politiet skal foretage afhø-
ringer (art. 50).
  

Disse retningslinjer er hovedsageligt med henblik på afhøring af mis-
tænkte. afhøring af ofre bør også udføres korrekt. De fleste politistyrker 
har interne regler og retningslinjer, der skal følges af politistaben.   

Politiet skal yde nødvendig støtte, assistance og information til ofre for 
forbrydelser uden skelnen (art. 54).  

Støtte, assistance og information er essentielt ved behandlingen af ofre. 
Hvad angår afhøring, omgivelser og varighed samt holdning hos den 
udspørgende betjent, er det alt sammen midler, der bør hjælpe offeret 
med at tilvejebringe den information, der kræves for den mulige efter-
forskning. 
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The European Code of Police Ethics

RetningslinJe KoMMentaR 

Det er forbudt for politiet at udføre, anstifte til eller tolerere nogen 
handling, der kan defineres som tortur eller som umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf under nogle omstændigheder (art. 
36). 

Dette indebærer, at politiet ikke må tolerere nogen form for nedværdi-
gende behandling af en LGBT person, hvis denne kontakter politiet.  

Politiet skal udføre sine opgaver på en retfærdig måde, som i særdeles-
hed er styrede af principperne om upartiskhed og ikke-diskrimination 
(art 40).

Politiet skal modtage en LGBT person uden fordomme. Personen må 
ikke diskrimineres eller føle sig diskrimineret af politiet. 

Politiet skal også udføre efterforskning, der er baseret på upartiskhed og 
ikke-diskrimination.

Politiet må kun gribe ind i et individs ret til privatliv, hvis det er strengt 
nødvendigt og kun for at opnå et legitimt mål (art. 41). 

Det er under en afhøring vigtigt, at privat information vedrørende 
offeret, såsom seksuel orientering eller kønsidentitet, fremsættes uop-
fordret. Politiet skal respektere personens ret til privatliv, og skal være 
opmærksom på offerets behov samtidig med, at omstændighederne 
ved hændelsen adresseres.  

Politiet skal altid være opmærksom på enhvers grundlæggende rettig-
heder såsom at tænke frit, samvittigheds- og religionsfrihed, at udtrykke 
sig, at forsamles fredeligt, bevægelsesfrihed og fredelig besiddelse af 
ejendele (art. 43). 

Det er essentielt at huske, at alle er lige og at enhver person har men-
neskerettigheder, som skal respekteres.  

Der skal foreligge retningslinjer for, hvordan politiet skal foretage afhø-
ringer (art. 50).
  

Disse retningslinjer er hovedsageligt med henblik på afhøring af mis-
tænkte. afhøring af ofre bør også udføres korrekt. De fleste politistyrker 
har interne regler og retningslinjer, der skal følges af politistaben.   

Politiet skal yde nødvendig støtte, assistance og information til ofre for 
forbrydelser uden skelnen (art. 54).  

Støtte, assistance og information er essentielt ved behandlingen af ofre. 
Hvad angår afhøring, omgivelser og varighed samt holdning hos den 
udspørgende betjent, er det alt sammen midler, der bør hjælpe offeret 
med at tilvejebringe den information, der kræves for den mulige efter-
forskning. 
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EnHvEr HAr under 
fuld ligeberettigelse krAv 
På En rETFærDIG 
oG oFFEnTLIG 
BEHAnDLInG vED 
En UAFHænGIG oG 
UPArTISk DoMSToL, 
når DEr SkAL TræFFES 
En AFGørELSE MED 
HEnSyn TIL HAnS 
rETTIGHEDEr oG 
ForPLIGTELSEr oG 
MED HEnSyn TIL En 
HvILkEn SoM HELST 
MoD HAM rETTET 
STrAFFErETSLIG 
AnkLAGE.
vErDEnSErkLærInGEn, ArT.10 
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Mød gerningspersonen

Hvad ved man om gerningspersoner på europæisk plan?

 

•  Undersøgelser i visse europæiske lande viser, at mellem 30 % og 

50 % af LGBT personer har været ofre for en eller anden form 

for fysisk vold, men officielle statistikker eksisterer ikke i de fleste 

lande. 

•  De fleste gerningspersoner er mellem 18 og 30 år

•  Hovedparten af gerningspersonerne er mænd

•  Gerningsperson og ofre kender hinanden i næsten 50 % af 

tilfældene, det er mere udtalt ved kvindelige ofre. 

Kilde: ILGA-Portugal træningsmateriale om hadforbrydelser (2010-2011) 

efterforskning af 
hadforbrydelser 

eleMentaRy, My deaR Watson

Der er visse kriterier eller indikatorer, der bør bruges af politiet 
ved undersøgelsen af potentielle hadforbrydelser. 

kriterier i forbindelse med hadforbrydelser kan hjælpe politiet 
med at tjekke en forbrydelse og identificere den som en mulig 
hadforbrydelse eller afgøre om det er en ”almindelig forbrydelse”. 
Hovedparten af dette kapitel er baseret på indikatorer udviklet 
af MAnEo, Berlin og de indikatorer, det danske politi bl.a. an-
vender.59 

kriterierne eller indikatorerne nedenfor kan bruges til dette tjek, 
og de kan hjælpe med at etablere om en forbrydelse er en mulig 
hadforbrydelse60 i særdeleshed, hvis der er tale om en hadforbry-
delse mod en LGBT person. Der er også konkrete forslag til, hvad 
der skal spørges om og hvilke aspekter, der skal dokumenteres, 
som supplerer disse indikatorer.61  
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Kriterier eller indikatorer 
 
nåR Man taleR Med...  vuRdéR oM  husK at  spøRgsMål deR sKal stilles og 

aspeKteR deR sKal doKuMen-
teRes 

et vidne Vidner til handlingen ser det som en 
voldshandling motiveret af forud-
bestemte holdninger mod LGBT 
personer.  

Tage i betragtning hvorvidt offeret eller 
vidner vurderer, at handlingen er rettet 
mod LGBT personer.

•  Stil vidnet åbne spørgsmål om deres 
opfattelse af motivet bag eller begrun-
delsen for forbrydelsen

•  Spørg om noget i særdeleshed kan 
have “fremprovokeret” forbrydelsen. 

·•  Bed vidnet om at beskrive, hvad der 
skete og om at give observationer an-
gående offeret og gerningspersonen 
(påklædning, adfærd, etc.) 

•  Sørg for at vidnet beskriver, hvad der 
blev sagt på gerningsstedet, blev der 
brugt fornærmende sprog eller frem-
kom man med homofobiske, bifobiske 
eller transfobiske bemærkninger? 

•  Bed vidnet om at beskrive gernings-
personen. 

en gerningsperson Gerningspersonen taler i et sprog, 
bærer eller viser symboler der indikerer 
forudbestemte holdninger mod LGBT 
personer.

Tage i betragtning om gerningsper-
sonen kom med homofobiske, bifobiske 
eller transfobiske bemærkninger i 
forhold til offeret før, under eller efter 
forbrydelsen. Det har ingen betydning 
om offeret rent faktisk er LGBT person.

•  Beskriv den mistænkte i rapporten og 
tag fotografier

•  Spørg den formodede gerningsperson 
om motiverne til forbrydelsen

•  Spørg den formodede gerningsperson 
om dennes mening om den begåede 
forbrydelse

•  Udtrykker den mistænkte homo-
fobiske, bifobiske eller transfobiske 
synspunkter?

•  Er gerningspersonen medlem af en 
radikal organisation?

en/flere gernings personer Gerningspersonerne har allerede været 
involveret i diskrimination og volds-
handlinger mod etniske, religiøse eller 
seksuelle minoriteter. 

Tage i betragtning om gernings-
personen/-erne er medlemmer eller 
støtter af radikale grupper eller sekter, 
ekstremistiske ideologier eller funda-
mentalistiske grupper, om han/hun/de 
allerede er kendte for udtalelser eller 
publikationer, der afslører homofobiske/
bifobiske/transfobiske holdninger, er 
motiverede af forudbestemte hold-
ninger og/eller opfordrer til had og vold 
mod LGBT personer.

•  Har gerningspersonen før begået 
tilsvarende forbrydelser?
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Kriterier eller indikatorer 
 
nåR Man taleR Med...  vuRdéR oM  husK at  spøRgsMål deR sKal stilles og 

aspeKteR deR sKal doKuMen-
teRes 

et vidne Vidner til handlingen ser det som en 
voldshandling motiveret af forud-
bestemte holdninger mod LGBT 
personer.  

Tage i betragtning hvorvidt offeret eller 
vidner vurderer, at handlingen er rettet 
mod LGBT personer.

•  Stil vidnet åbne spørgsmål om deres 
opfattelse af motivet bag eller begrun-
delsen for forbrydelsen

•  Spørg om noget i særdeleshed kan 
have “fremprovokeret” forbrydelsen. 

·•  Bed vidnet om at beskrive, hvad der 
skete og om at give observationer an-
gående offeret og gerningspersonen 
(påklædning, adfærd, etc.) 

•  Sørg for at vidnet beskriver, hvad der 
blev sagt på gerningsstedet, blev der 
brugt fornærmende sprog eller frem-
kom man med homofobiske, bifobiske 
eller transfobiske bemærkninger? 

•  Bed vidnet om at beskrive gernings-
personen. 

en gerningsperson Gerningspersonen taler i et sprog, 
bærer eller viser symboler der indikerer 
forudbestemte holdninger mod LGBT 
personer.

Tage i betragtning om gerningsper-
sonen kom med homofobiske, bifobiske 
eller transfobiske bemærkninger i 
forhold til offeret før, under eller efter 
forbrydelsen. Det har ingen betydning 
om offeret rent faktisk er LGBT person.

•  Beskriv den mistænkte i rapporten og 
tag fotografier

•  Spørg den formodede gerningsperson 
om motiverne til forbrydelsen

•  Spørg den formodede gerningsperson 
om dennes mening om den begåede 
forbrydelse

•  Udtrykker den mistænkte homo-
fobiske, bifobiske eller transfobiske 
synspunkter?

•  Er gerningspersonen medlem af en 
radikal organisation?

en/flere gernings personer Gerningspersonerne har allerede været 
involveret i diskrimination og volds-
handlinger mod etniske, religiøse eller 
seksuelle minoriteter. 

Tage i betragtning om gernings-
personen/-erne er medlemmer eller 
støtter af radikale grupper eller sekter, 
ekstremistiske ideologier eller funda-
mentalistiske grupper, om han/hun/de 
allerede er kendte for udtalelser eller 
publikationer, der afslører homofobiske/
bifobiske/transfobiske holdninger, er 
motiverede af forudbestemte hold-
ninger og/eller opfordrer til had og vold 
mod LGBT personer.

•  Har gerningspersonen før begået 
tilsvarende forbrydelser?
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Kriterier eller indikatorer 
 
nåR deR ses på FoRbRydelsen vuRdéR oM husK at spøRgsMål deR sKal stilles og 

aspeKteR deR sKal doKuMenteRes

gerningen: Der er indikationer på, at handlingen 
blev begået med usædvanlig brutalitet 
fra gerningspersonen/-ernes side.  

Tage i betragtning om gerningsperso-
nerne grundet deres forudbestemte 
holdninger mod LGBT personer angriber 
deres ofre med en brutalitet, som synes 
usædvanlig og ude af proportioner.

•  Hvilken form for vold blev udøvet?
•  Er der tegn af nogen art på usædvanlig 

brutalitet?

gernings stedet  Handlingen fandt sted på steder hvor 
voldshandlinger mod LGBT personer er 
blevet begået tidligere/ gentagne gange.

Tage i betragtning, hvorvidt gerningen 
fandt sted på et mødested, der er kendt 
blandt LGBT personer, men ikke for of-
fentligheden i almindelighed.

om mødestedet er et såkaldt “cruising”-
område: parker, hoteller, svømmehaller, 
offentlige toiletter eller parkeringspladser.

Tage i betragtning, om disse steder 
tidligere har været skueplads for volds-
handlinger begået mod LGBT perso-
ner, uanset om sådanne steder er eller 
tidligere var et “cruising”-område. 

•  Blev forbrydelsen begået i et område 
der er særligt kendt og benyttet af 
LGBT personer?

gernings stedet Vurdér om handlingen fandt sted i et 
område hvor der er LGBT barer, spille- 
eller mødesteder eller mandlig prostitu-
tion. 

Tage i betragtning om handlingen har 
fundet sted f. eks. i et LGBT  område, et 
bordelkvarter, et “cruising”-område eller 
nær barer, musik- og spillesteder eller 
mødesteder for homoseksuelle, bisek-
suelle og/eller transpersoner.

•  Tag billeder af gerningsstedet 
•  Dokumentér de særlige karakteristika 

ved gerningsstedet
•  Beslaglæg beklædningsgenstande eller 

relevante genstande med homofobisk, 
bifobisk eller transfobisk karakter.

offeret Handlingen er rettet mod personer der 
viser sig som homoseksuelle, bisek-
suelle eller transpersoner eller er gen-
kendelige eller anses for at være sådan 
af gerningspersonen/-erne på grund af 
den måde de klæder og opfører sig på 

Tage i betragtning om personer f.eks. 
synligt holder i hånden eller kysser 
hinanden eller har synlige indikationer 
såsom klistermærker (regnbueflaget) på 
deres biler etc. 

•  Beskriv offeret i rapporten (påklædning, 
fremtoning, mentale tilstand, inkludér 
fotografi, hvis der gives samtykke) 

•  Stil åbne spørgsmål om offerets opfat-
telse af motivet / begrundelse for 
forbrydelsen

•  Spørg offeret om homofobiske, bifo-
biske eller transfobiske udtalelser blev 
fremsat. 

offeret Handlingen er rettet mod personer der 
offentligt er engagerede i eller fortalere 
for LGBT personer eller personer med 
HIV/aIDS. 

Tage i betragtning at personen er kendt 
både i vedkommendes sociale omgivel-
ser og gennem offentlig eller medie-
mæssig optræden for sit engagement.  

Dette omfatter, men er ikke begrænset 
til, kendte LGBT personer såsom poli-
tikere, skuespillere etc. 

•  Spørg offeret om eventuelle særlige 
engagementer

tidsforhold om der er en særlig forbindelse 
med større begivenheder 

om handlingen fandt sted på et 
tidspunkt for en LGBT begivenhed, 
såsom World outgames eller Gay Pride 
paraden. 

hvorfor blev offeret angrebet? Baseret på informationen og indikato-
rerne ovenfor: 
Vurdér: Ville offeret være blevet angre-
bet, hvis man ikke anså vedkommende 
for at være en LGBT person?
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Kriterier eller indikatorer 
 
nåR deR ses på FoRbRydelsen vuRdéR oM husK at spøRgsMål deR sKal stilles og 

aspeKteR deR sKal doKuMenteRes

gerningen: Der er indikationer på, at handlingen 
blev begået med usædvanlig brutalitet 
fra gerningspersonen/-ernes side.  

Tage i betragtning om gerningsperso-
nerne grundet deres forudbestemte 
holdninger mod LGBT personer angriber 
deres ofre med en brutalitet, som synes 
usædvanlig og ude af proportioner.

•  Hvilken form for vold blev udøvet?
•  Er der tegn af nogen art på usædvanlig 

brutalitet?

gernings stedet  Handlingen fandt sted på steder hvor 
voldshandlinger mod LGBT personer er 
blevet begået tidligere/ gentagne gange.

Tage i betragtning, hvorvidt gerningen 
fandt sted på et mødested, der er kendt 
blandt LGBT personer, men ikke for of-
fentligheden i almindelighed.

om mødestedet er et såkaldt “cruising”-
område: parker, hoteller, svømmehaller, 
offentlige toiletter eller parkeringspladser.

Tage i betragtning, om disse steder 
tidligere har været skueplads for volds-
handlinger begået mod LGBT perso-
ner, uanset om sådanne steder er eller 
tidligere var et “cruising”-område. 

•  Blev forbrydelsen begået i et område 
der er særligt kendt og benyttet af 
LGBT personer?

gernings stedet Vurdér om handlingen fandt sted i et 
område hvor der er LGBT barer, spille- 
eller mødesteder eller mandlig prostitu-
tion. 

Tage i betragtning om handlingen har 
fundet sted f. eks. i et LGBT  område, et 
bordelkvarter, et “cruising”-område eller 
nær barer, musik- og spillesteder eller 
mødesteder for homoseksuelle, bisek-
suelle og/eller transpersoner.

•  Tag billeder af gerningsstedet 
•  Dokumentér de særlige karakteristika 

ved gerningsstedet
•  Beslaglæg beklædningsgenstande eller 

relevante genstande med homofobisk, 
bifobisk eller transfobisk karakter.

offeret Handlingen er rettet mod personer der 
viser sig som homoseksuelle, bisek-
suelle eller transpersoner eller er gen-
kendelige eller anses for at være sådan 
af gerningspersonen/-erne på grund af 
den måde de klæder og opfører sig på 

Tage i betragtning om personer f.eks. 
synligt holder i hånden eller kysser 
hinanden eller har synlige indikationer 
såsom klistermærker (regnbueflaget) på 
deres biler etc. 

•  Beskriv offeret i rapporten (påklædning, 
fremtoning, mentale tilstand, inkludér 
fotografi, hvis der gives samtykke) 

•  Stil åbne spørgsmål om offerets opfat-
telse af motivet / begrundelse for 
forbrydelsen

•  Spørg offeret om homofobiske, bifo-
biske eller transfobiske udtalelser blev 
fremsat. 

offeret Handlingen er rettet mod personer der 
offentligt er engagerede i eller fortalere 
for LGBT personer eller personer med 
HIV/aIDS. 

Tage i betragtning at personen er kendt 
både i vedkommendes sociale omgivel-
ser og gennem offentlig eller medie-
mæssig optræden for sit engagement.  

Dette omfatter, men er ikke begrænset 
til, kendte LGBT personer såsom poli-
tikere, skuespillere etc. 

•  Spørg offeret om eventuelle særlige 
engagementer

tidsforhold om der er en særlig forbindelse 
med større begivenheder 

om handlingen fandt sted på et 
tidspunkt for en LGBT begivenhed, 
såsom World outgames eller Gay Pride 
paraden. 

hvorfor blev offeret angrebet? Baseret på informationen og indikato-
rerne ovenfor: 
Vurdér: Ville offeret være blevet angre-
bet, hvis man ikke anså vedkommende 
for at være en LGBT person?
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Retningslinjer for
afhøring af ofre

nyttige værktøjer til politiets undersøgelser, herunder afhøring 
og spørgsmål.     

når et offer udspørges er der visse etiske overvejelser, der skal ta-
ges i betragtning. Der er to vigtige krav, der kan komme i konflikt 
med hinanden: behovet for at indhente nyttig information, over-
for kravet om, at der tages hensyn til behovene hos den person, 
der udspørges. Det følgende udgør retningslinjer for, hvorledes 
politiet kan hjælpe de udspurgte ofre med at føle sig bedre tilpas 
og samtidig undgå, at offeret bliver traumatiseret (igen) under 
samtalen.  

RetningslinJeR FoR aFhøRing61

Under en afhøring, eller når der udspørges, er det styrende prin-
cip at finde ud af, hvad der skete og at opnå det klarest mulige 
billede heraf. Denne situation kan være vanskelig for offeret, fordi 
vedkommende skal rekonstruere mulige traumatiske begiven-
heder og/eller tale om sensitive forhold. Dette skal respekteres, 
og det er vigtigt at være opmærksom på signaler såsom træthed 
under afhøringen. 

Hvad kan man gøre for at få den afhørte/offeret  
til at føle sig bedre tilpas?
•  Før forhøret eller mens der udspørges anbringes et ”Forstyr 

ikke” skilt ved indgangen.
•  Sørg for behagelige omgivelser.
•  Under afhøringen sørges der for, at der ikke sker afbrydelser 

såsom telefoner, der ringer eller andre personer, der taler.
•  Giv tid til pauser.
•  vær opmærksom på kropssprog og ansigtsudtryk hos den af-

hørte/offeret.
•  Den afhørte/offeret opfordres til at tale frit. Undgå vurderinger 

og bevar en åben indstilling.
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Hvem er de potentielle ofre? 

•  alle uanset deres seksuelle orientering og kønsidentitet, men især 

de, der mest synligt overskrider grænserne for ”kønsudtryk” 

•  Kvinder udgør en mindre procentdel af ofrene (20 % i Frankrig)

•  Unge mennesker er blandt dem, der er mest udsatte for homofobi

•  LGBT personer, som bor i landlige områder, er mere udsatte for 

at opleve homofobiske hændelser eller forbrydelser

•  Mænd angribes almindeligvis af grupper

•  En betydelig del af forbrydelserne finder sted i nærheden af of-

ferets hjem

•  Der er en tendens til at kvinder angribes af én person og af 

bekendte.

Kilde: ILGA-Portugal træningsmateriale om hadforbrydelser  

(2010-11)

6 

•  Sørg for at offeret forstår, at du er klar over, at spørgsmålene 
kan være meget vanskelige at tale om.

•  Brug aldrig en truende eller barsk tone, men vær beroligende.

Dit kropssprog
•  I den fysiske stilling du indtager, kan aflæses din interesse i det, 

den afhørte/offeret siger.
•  vær naturlig, opmærksom og afslappet.
•  Sørg for at bevægelser og ansigtsudtryk er så neutrale som mu-

ligt. Det vil motivere offeret til at kommunikere.
•  Hæng ikke i stolen eller flyt på dig, se ikke ud ad vinduet eller 

foretag armbevægelser, der lader forstå, at du ikke er enig i el-
ler tror på den historie der gives, at du væmmes eller lignende.

Adressering af emnets følsomhed
•  Du kan gøre følgende for at minimere gentraumatisering ved:
•  At vise respekt for offeret.
•  At lytte og give plads til, at den afhørte/offeret udtrykker per-

sonlige og familiemæssige bekymringer.
•  Anerkende smerte og lidelse.
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7 
Cases 

•  Undgå at lægge pres på den afhørte/offeret, hvis vedkommende 
synes beklemt ved situationen.

•  Før afhøringen/samtalen hen på mindre følsomme emner før 
afhøringen afsluttes. Slut ikke afhøringen brat. 
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Fra virkeligheden

De følgende tre cases er baserede på virkelige hændelser i Dan-
mark. Disse cases kan benyttes f.eks. til træning af politifolk i 
hadforbrydelser. 

Instruktioner: Analysér de tre cases og diskutér spørgsmålene. 

Case 1: en aFten i byen

Jacob holdt fest med nogle af sine venner på en homobar i køben-
havns centrum. Jacob forlod baren omkring midnat og kort efter 
råbte tre mænd, som Jacob beskrev som skinhead-typer, ’bøssekarl’ 
og andre ting efter ham. Før Jacob fik tid til at reagere, begyndte de 
tre mænd at slå og sparke ham, og de stjal hans penge og forlod ham.

Jacob gik tilbage til baren for at få hjælp. Han havde adskillige 
knubs, og hans tøj var revet i stykker. Personalet i baren ringede 
til politiet, men de ville ikke komme til baren for at tale med Ja-
cob, og sagde han måtte komme til politistationen for at anmelde 
hændelsen. 

Da hans penge var stjålet måtte Jacob gå til politistationen. Da 
han ankom, fik han at vide, at han skulle på hospitalet, før politiet 
kunne gøre noget. Han prøvede en gang mere at forklare, at hans 
penge var stjålet, men politiet kunne ikke hjælpe ham.

kort tid efter lykkedes det for Jacob at standse en patruljevogn, 
og de gik med til at køre ham til hospitalet. Dagen efter vendte 
Jacob tilbage til politistationen for at melde hændelsen.

•  Hvad indikerer, at dette kunne være en hadforbrydelse?

•  Burde politiet have handlet anderledes? Hvorfor/hvorfor ikke?

•  Er det rimeligt, at der kræves så meget af offeret for at fore-

tage en anmeldelse?

•  Hvad kan politiet gøre for at hjælpe ofre som Jacob?
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Case 2: blind date

Henrik havde i længere tid chattet med en fyr på internettet i et 
chatforum for mænd, der søger mænd. Fyren virkede seriøs og 
pålidelig og rené fik endda hans telefonnummer. Henrik og fyren 
aftalte at mødes og Henrik ankom til stationen, som de havde 
aftalt. Pludselig dukker tre unge mænd op. En af dem råber: ‘Tror 
du jeg er bøsse?!’ og skubber Henrik ned på jorden, hvorefter 
alle tre mænd begynder at overfalde ham. En af dem råber: ”Din 
bøssekarl”. 

Henrik husker, hvordan han forsøgte at beskytte hovedet, mens 
en af mændene var på ryggen af ham. Henriks tænder og kæbe 
blev voldsomt beskadigede efter overfaldet og de vagthavende 
læger beskrev det som et mirakel, at intet blev brækket.

Selvom Henrik er sikker på, at hændelsen var en hadforbrydelse, 
er den ikke registreret som sådan. Politiet har i stedet registreret 
den som et røveri, fordi de tre mænd stjal Henrik kreditkort før 
de forlod ham. 

Gerningspersonerne blev aldrig fundet, selvom hændelsen fandt 
sted lige foran et af overvågningskameraerne på stationen. 

•  Hvad indikerer, at dette kunne være en hadforbrydelse?

•  Hvad ville være god efterforskning i en sag som denne?

•  Hvilke spor skulle der følges op på?

Case 3: i paRKen

Da Morten en aften åbner porten ind til en park, som er et vel-
kendt mødested for homoseksuelle mænd, der søger sex, bliver 
han slået i hovedet med et bræt fra en vejafspærring. Tre unge 
mænd fortsætter med at sparke og slå ham mens han ligger på 
jorden. De råber ”Dø bøssekarl”. En af dem slår ham i hovedet 
med et bræt med søm i.

En cyklist standser for at hjælpe Morten, og de tre unge mænd 
stikker af. 
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Efter overfaldet er Mortens ene kæbeled knust og kæben i den 
anden side af ansigtet er brækket. Han har nu et langt ar fra ven-
stre øre ned langs kæben. Adskillige ribben blev bøjet på grund 
af overfaldet, og i lang tid var han ude af stand til at spise. Han 
kan stadig ikke blinke med venstre øje, fordi nerven er beskadiget.

•  Morten er bøsse. Er det vigtigt i dette tilfælde? – Hvorfor/

hvorfor ikke? 

•  Hvad indikerer, at dette kunne være en hadforbrydelse?

•  Ville du efterforske sagen anderledes, hvis Morten ikke var 

bøsse og hændelsen fandt sted i en almindelig park?

•  Hvorfor/hvorfor ikke og hvordan ville den være anderledes? 8 
ressoUrCer 

og yderligere 
oplysninger 
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og yderligere 
oplysninger 
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1. indledning 

Accept, rumænien www.accept-romania.ro 
GLEn, Irland www.glen.ie 
ILGA-Portugal, Portugal  http://www.ilga-portugal.pt/ 
LGBT Danmark, Danmark www.lbgt.dk
Maneo, Germany  www.maneo.de 
rFSL, Sverige www.rfsl.se 
SoS homophobie, Frankrig http://www.sos-homophobie.org/   
ILGA-Europe www.ilga-europe.org 
Institut for Menneskerettigheder, Danmark www.humanrights.dk 

2. hadFoRbRydelseR

Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. 
Udredning nr. 8. Institut for Menneskerettigheder, 2011.

værktøjer til fremme og beskyttelse af udnyttelsen af alle men-
neskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkøn-
nede (LGBT) personer. rådet for Den Europæiske Union 
2010.  

oSCE/oDIHr (2007) Hate Crimes in the oSCE region: 
Incidents and responses; Annual report for 2006; Warsaw: 
oSCE/oDIHr,

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual ori-
entation in the EU Member States Part II – Social Analysis. 
European Union Agency for Fundamental rights 2009

E. olli, B. k. olsen (eds.) (2005) ‘Towards Common Measures 
for Discrimination: Exploring possibilities for combining 
existing data for measuring ethnic discrimination’, Danish 
Institute for Human rights.

Hate Crimes in the oSCE region - Incidents and responses, 
Annual report for 2007; the oSCE/oDIHr definition is also 
used by the Council of Europe

Anbefaling nr. r(97)20 fra Europarådets Ministerkomité til 
medlemsstaterne vedrørende ‘Hadefulde udtalelser’

Europaparlamentets resolution om homofobi i Europa (P6_
TA(2006)0018 (PE 368.248))

European Commission (2007) ‘Tackling Multiple Discrimina-
tion. Practices, policies and laws’ 

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/
pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf (12.09.2008)

Arbejdsdefinitioner fra  Transgender Europe’s “Transrespect 
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versus Transphobia Worldwide” (TvT) forskningsprojekt. Se 
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-pro-
ject/definitions.htm (11.06.2011) 

3. MennesKeRettighedeR

Police and Human rights. A Manual for Teachers, resource 
Persons and Participants in Human rights Programmes. 
Second revised Edition by ralph Cranshaw. Martinus nijhoff 
Publishers. 2009 

De forskellige Fn-konventioner kan findes på http://www2.
ohchr.org/english/law

Fns Menneskerettighedserklæring kan findes på mange sprog 
på http://www.ohchr.org/En/UDHr/Pages/Worldrecord.
aspx 

Generalforsamlingens resolution 217 A (III) : http://
daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?open&DS=A/
rES/217(III)&Lang=E 

Den Europæiske konvention til Beskyttelse af Menneskeret-
tigheder:  http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/
Html/005.htm 

På andre sprog: http://www.echr.coe.int/ECHr/En/Header/
Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/
The+European+Convention+on+Human+rights/ 

EUs Charter om Fundamentale rettigheder:  http://www.euro-
parl.europa.eu/charter/default_en.htm

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions fulde ordlyd 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.
htm 

findes i forskellige sprogversioner her:  http://www.echr.coe.
int/ECHr/En/Header/Basic+Texts/The+Convention+and
+additional+protocols/The+European+Convention+on+H
uman+rights/ 

Lissabon Traktaten: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-
lisbon-treaty.html 

Database over afgørelser fra Den Europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol (Strasbourg) http://cmiskp.echr.coe.int/
tkp197/search.asp?skin=hudoc-en 

Database over domspraksis:  http://www.echr.coe.int/ECHr/
En/Header/Case-Law/HUDoC/HUDoC+database/  

EU ABC: http://en.euabc.com/?word_id=410
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offentlig information vedrørende Den Europæiske Menne-
skerettighedsdomstol:  http://www.echr.coe.int/echr/en/
hudoc/   

Den fulde ordlyd af EUs charter om Fundamentale rettigheder:  
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm

Forklaringer til EUs charter om Fundamentale rettigheder:   
http://www.europarl.europa.eu/charter/convent49_en.htm

rådsdirektiv 2000/78/EC, 27. november 2000 som fastlægger 
generelle rammer for ligebehandling i ansættelse og beskæfti-
gelse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=oJ:L:2000:303:0016:0022:En:PDF 

Fns kodeks for ordenshåndhævere
Den Europæiske kodeks for Politietik
Erklæringen om Basale Principper for retfærdighed for ofre for 

Forbrydelser og Magtmisbrug 
yogyakarta Principperne http://www.yogyakartaprinciples.

org/
Europarådets Menneskerettighedskomissærsdokument: Men-

neskerettigheder og kønsidentitet, 2009 https://wcd.coe.int/
wcd.viewDoc.jsp?id=1476365 

EU Law, Text, Cases and Materials. Paul Craig, Gráinne de 
Búrca.  Third Edition, oxford University Press, 2003

4. lgbt RettighedeR

yogyakarta Principperne http://www.yogyakartaprinciples.org/
Europarådets Menneskerettighedskomissærs dokument: Men-

neskerettigheder og kønsidentitet, 2009 https://wcd.coe.int/
wcd.viewDoc.jsp?id=1476365 

En officiel fransk version findes på https://wcd.coe.int/wcd/
viewDoc.jsp?ref=CommDH/IssuePaper%282009%292&Lan
guage=lanFrench&ver=original&Site=CoE&BackColorInter
net=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogg
ed=FDC864

oversættelser til tysk, spansk og polsk findes på 
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/

publications.htm 
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værktøjskassen til fremme og beskyttelse af besiddelsen af alle 
menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og tran-
skønnede (LGBT) fra Europarådet. 

http://www.consilium.europa.eu/eudocs.cmsUpload/
st11179.eu10.pdf 

Guide nr. 4 for jurister om  “Sexual orientation, Gender Iden-
tity and international Human rights Law”, 2009, Internatio-
nal Commission of Jurists 

https://www.icj.org/dwn/database/PractitionersGuideon-
SoGI.pdf  

Den lille grønne bog fra LGBT Danmark – www.lbgt.dk 
kønsudtryksværktøjskasse  Ending Discrimination on the Basis 

of Gender   Expression http://www.gillfoundation.org/usr_
doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf (17.12.08)

Cabral, M. ‘International Gay and Lesbian Human rights Com-
mission: Gender Expression and Human rights’, http://
www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHr%20E.doc 
(17.12.08)

L. Berlant, M. Warner (1998) ‘Sex in Public’, in Critical Inquiry, 
24, 2. T.rosenberg (2002) Queerfeministisk Agenda, Stock-
holm: Arena. rFSL (2007) ‘open up your Workplace: Chal-
lenging Homophobia and Hetero-normativity’.

Transgender Europe findes på: http://www.transgendereuro-
pe.org/viewpage.php?page_id=8 (20.09.2008). 

 “Transrespect versus Transphobia Worldwide” forskningspro-
jekt på: http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/
tvt-project/definitions.htm. (11.06.2011)

European Commission (2007) ‘Tackling Multiple Discrimina-
tion. Practices, policies and laws’, findes på http://ec.europa.
eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/
stud/multdis_en.pdf (12.09.2008)

5. FoRdoMMe

violence based on Sexual orientation and Gender Identity Bias. 
Human rights First 2008/ oDIHr 2006 

Homophobic hate crime. The Gay British Crime Survey 2008. 
Stonewall 2008 http://www.stonewall.org.uk/documents/
servesyouright.pdf 
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Lesbian and gay people’s expectations of discrimination. 
Stonewall 2008 http://www.stonewall.org.uk/documents/
servesyouright.pdf 

ILGA-Europe http://ilga-europe.org/content/down-
load/16147/101403/version/1/file/ILGA-Europe+report+-
+part+2.pdf 

Preventing and responding to hate crimes. En ressourceguide 
for nGo’er i oSCE-området. oSCE/oDIHr 2009

6. politiaRbeJde

Torture reporting Handbook, Camille Giffard, University of 
Essex 

UnHCrs principper med hensyn til afhøring af asylansøgere. 
Preventing and responding to hate crimes. En ressourceguide 

for nGo’er i oSCE-området. oSCE/oDIHr 2009
Police and Human rights. A Manual for Teachers, resource 

Persons and Participants in Human rights Programmes. 
Second revised Edition by ralph Cranshaw. Martinus nijhoff 
Publishers. 2009 

Fns adfærdskodeks for ordenshåndhævere på: http://www2.
ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm 

Den Europæiske kodeks for Politietik https://wcd.coe.int/
viewDoc.jsp?id=223251&BackColorInternet=9999CC&Back
ColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFA75  

9 
kilder 
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 1  De fleste definitioner er baseret på rapporten Homophobia and Discrimination on 
Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part II – Social Analysis. Euro-
pean Union Agency for Fundamental Rights 2009

 2  Ibid. 
 3  Definition på diskrimination – direkte og indirekte – anvendes efter Framework 

Directive on Discrimination; Council Directive 2000/78/EC, 27. november 2000, som 
fastlægger en generel struktur for lige behandling indenfor ansættelse og beskæftigelse.

 4  Læs http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm 
(12.08.2008)

 5  Baseret på definitionen som findes i Anbefaling nr. r(97)20 fra Europarådets Minis-
terkomité til medlemsstaterne vedrørende ’hadefulde udtalelser’

 6  Definition baseret på: oSCE/oDIHr (2008), ‘Hate Crimes in the oSCE region - 
Incidents and responses, Annual report for 2007’; the oSCE/oDIHr definition is also 
used by the Council of Europe

 7  Definitionen støtter sig på Europaparlamentets resolution om homofobi i Europa 
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248))

 8  http://www.avert.org/homophobia.htm
 9  E. olli, B. k. olsen (eds.) (2005) ‘Towards Common Measures for Discrimination: Ex-

ploring possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination’, 
Danish Institute for Human rights.

 10  oDIHr/oSCE definition
 11  Police and Human rights. A Manual for Teachers, resource Persons and Participants 

in Human rights Programmes. Second revised Edition by ralph Cranshaw. Martinus 
nijhoff Publishers. 2009

 12  recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies.
 13  Code of conduct for Law Enforcement Professionals
 14  United nations rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty
 15  Un Code of Conduct for Law Enforcement officials
 16  The European Code of Police Ethics
 17  The Declaration of Basic Principles of Justice for victims of Crime and Abuse of Power
 18  Council of Europe’s Commissioner for Human rights Issue Paper: Human rights and 

Gender Identity
 19  Fns Menneskerettighedserklæring kan findes på mange sprog på http://www.ohchr.

org/En/UDHr/Pages/Worldrecord.aspx
 20  Generalforsamlingens resolution 217 A (III), http://daccess-ods.un.org/access.nsf/

Get?open&DS=A/rES/217(III)&Lang=E
 21  Menneskerettighedskomitéen, generelle kommentarer nr. 18, ikke-diskrimination, 

para.  1.  
 22  EU Law, Text, Cases and Materials. Paul Craig, Gráinne de Búrca.  Third Edition, 

oxford University Press, 2003, p.8
 23  ved ikrafttrædelsen af den 11. protokol til EMrk
 24  Discrimination in the workplace (1984)
 25  All forms of discrimination based on sexual orientation (1994)
 26  Equal rights for homosexuals and lesbians (1994)
 27  Homophobia in Europe (2006)
 28  Increase in racist and homophobic violence (2006)
 29  Homophobia in Europe (2007)
 30  Se https://wcd.coe.int/wcd/viewDoc.jsp?id=1476365 (11.06.2011).
 31  kapitlet er baseret på rapporten Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 

Orientation in the EU Member States Part II – Social Analysis. European Union Agency 
for Fundamental Rights 2009; Værktøjskasse til fremme og beskyttelse af besiddelsen af 
alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) fra 
Europarådet. Guide nr. 4 for jurister Sexual Orientation, Gender Identity and Interna-
tional Human Rights Law fra ICJ og Den lille grønne bog fra LGBT Danmark.  

 32  Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.
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 33  Baseret på: L. Berlant, M. Warner (1998) ‘Sex in Public’, in Critical Inquiry, 24, 2. 
T.rosenberg (2002) Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. rFSL (2007) ‘open 
up your Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity’.

 34  ibid.
 35  Definitioner fra Transgender Europe, fremlagte på IMr-konferencen “kursus om 
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hadforbrydelser
Denne håndbog er et resultat af projektet “Tracing and 
tackling hate crimes against LGBT persons”. 

Projektet er støttet af EU Kommissionens program  
Fundamental Rights and Citizenship (2009-2011) og er  
udført af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde 
med civilsamfundsorganisationerne ACCEPT, GLEN, ILGA-
Portugal, LGBT-Danmark, MANEO, MOZAIKA, SOS  
homophobie, RFSL og politi i Berlin (Tyskland), Bukarest 
(Rumænien), Dublin (Irland), København (Danmark),  
Lissabon (Portugal), Paris (Frankrig), Riga (Letland) og 
Stockholm (Sverige).

Håndbogen er et resultat af den viden og erfaring som 
Institut for Menneskerettigheder og projektpartnerne har 
opnået gennem projektet. Håndbogen er primært rettet 
mod politi, som gerne vil lære om hadforbrydelser og især 
hadforbrydelser mod LGBT personer.

Håndbogen bidrager til:

•  at sammenknytte politiarbejde og menneskerettigheder
•  at introducere konkrete metoder og redskaber til efter-

forskning af hadforbrydelser
•  at reflektere over mulige fordomme overfor LGBT  

personer i kredsen af politifolk 
•  at skabe opmærksomhed om hvordan politiet kan skabe 

et konstruktivt miljø, frit for fordomme.

Håndbogen er en opslagsbog, og kan bruges til træning af 
politi rundt om i Europa.

h
a
d
f
o
r
b
r
y
d
e
l
s
e
r

en håndbog til politiet

had 
for 

brydel
ser 

•hatecrime_omslag.indd   1-3 12/10/11   14.16




