
1

INSTUTUT FOR MENNESKE 
RETTIGHEDER

KØNSMINORITETERS 
RETTIGHEDER I 
FÆNGSLERNE

JANUAR 2022



2

KØNSMINORITETERS RETTIGHEDER I 
FÆNGSLERNE
JANUAR 2022

Forfattere: Peter Hjaltason og Frederik Rom Taxhjelm
Redaktion: Morten Emmerik Wøldike
Ansvarlig: Ligebehandlingschef Nikolaj Nielsen

Layout: Michael Länger
Forsidefoto: Sharon McCutcheon, unsplash.com

e-ISBN: 978-87-7570-058-5

© 2022 Institut for Menneskerettigheder
Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Wilders Plads 8K
1403 København K
Telefon 32 69 88 88
www.menneskeret.dk

Denne publikation eller dele af den må reproduceres til ikke-kommercielle formål 
med tydelig angivelse af kilde.

Vi tilstræber, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt. Vi bruger for 
eksempel store typer, korte linje, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster. 
Læs mere om tilgængelighed på: www.menneskeret.dk/tilgaengelighed

http://unsplash.com
http://www.menneskeret.dk
http://www.menneskeret.dk/tilgaengelighed


3

INDHOLD

1 KONKLUSION OG ANBEFALINGER 4

2 KØNSMINORITETER ER UDSATTE I OG UDEN FOR FÆNGSLET 7

3 MENNESKERETTIGHEDERNE GÆLDER OGSÅ I FÆNGSLERNE 9

4 BEHOV FOR TILTAG DER BESKYTTER KØNSMINORITETER I 
DANSKE FÆNGSLER 11

5 RETNINGSLINJER KAN IKKE STÅ ALENE 16



4

1 KONKLUSION OG ANBEFALINGER

Kønsminoriteter er personer, hvis kønsidentitet, kønskarakteristika eller kønsudtryk 
i større eller mindre grad ikke svarer til det køn, de blev tildelt ved fødslen. Det 
inkluderer eksempelvis transpersoner, interkønnede og nonbinære personer. De udgør 
en sårbar gruppe, hvis rettigheder let kommer under pres, og det gælder ikke mindst, 
når de er indsatte i fængsler eller arresthuse. Kønsminoriteter kan være tvunget til at 
skjule deres kønsidentitet, fordi de risikerer diskrimination og mistrivsel, de kan blive 
tvunget til at gå i isolation for at beskytte sig selv, og de kan blive udsat for trusler, 
vold og overgreb i fællesskabet med andre indsatte. Selvom dette notat fokuserer 
på kønsminoriteters særlige udfordringer, er det vigtigt at være opmærksom på, at 
seksuelle minoriteter (for eksempel homoseksuelle og biseksuelle) også kan opleve 
tilsvarende og lige så alvorlige problemer i fængsler og arresthuse.

I Danmark er der ikke foretaget undersøgelser af, hvor mange kønsminoriteter der 
er indsat i fængsler eller arresthuse. Et realistisk estimat – baseret på udenlandske 
undersøgelser – er, at op til én procent af fængselspopulationen udgøres af 
kønsminoriteter. Kønsminoriteters forhold i danske fængsler er heller ikke tidligere 
blevet undersøgt. Det er i sig selv et problem, idet flere udenlandske undersøgelser 
har vist, at kønsminoriteter oftere mistrives og bliver udsat for diskrimination, trusler 
og overgreb, når de er indsatte. Der er behov for at få afdækket, i hvilket omfang det 
også gør sig gældende i danske fængsler, da krænkelser af de indsattes rettigheder er 
vanskeligere at forebygge, når omfanget og karakteren af krænkelserne ikke er kendt.

Danmark skal ifølge vores menneskeretlige forpligtelser beskytte kønsminoriteter 
i forbindelse med, at de er indsatte i fængsler eller arresthuse. Den Europæiske 

• Kønsminoriteter, der er indsat i danske fængsler og arresthuse, er en særligt sårbar 
gruppe. De er i større risiko for overgreb, diskrimination og mistrivsel. Danmark 
har en menneskeretlig forpligtelse til at beskytte indsatte kønsminoriteter mod 
krænkelser af deres rettigheder, fordi de er i statens varetægt.

• Danmark bør følge lande som Norge og England, der har udarbejdet 
retningslinjer for håndteringen af denne gruppe indsatte. Retningslinjerne skal 
bidrage til at sikre, at kønsminoriteter kan være varetægtsfængslede og afsone 
straf under sikre forhold, og understøtte, at de kan leve som dem, de er.

• Danmark bør desuden iværksætte yderligere initiativer, der kan styrke 
kønsminoriteters rettigheder i fængslerne. Det kan være uddannelse af personale 
om diskrimination og udsathed, informationskampagner for de indsatte om deres 
rettigheder og ansættelse af ressourcepersoner for LGBTI+-personer.
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Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at staterne har en særlig forpligtelse til at 
beskytte indsatte i fængslerne, fordi de er i statens varetægt. De indsatte har blandt 
andet ret til at blive behandlet med værdighed og respekt, blive beskyttet mod 
overgreb og diskrimination og få adgang til de samme sundhedsydelser som andre 
borgere i samfundet.

På denne baggrund har lande som Norge, Sverige, Finland og Storbritannien fastsat 
retningslinjer for håndteringen af kønsminoritetsindsatte med det formål at sikre, at 
disse grupper er trygge under varetægtsfængsling og afsoning og har mulighed for 
at leve som dem, de er – også imens de er indsatte. I Danmark har Justitsministeriet 
tidligere afvist at udarbejde retningslinjer for gruppen. Det er problematisk, da 
Danmark som nævnt er forpligtet til at forebygge og beskytte mod krænkelser af 
kønsminoriteters rettigheder.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at:
• Justitsministeriet udarbejder retningslinjer for håndteringen af kønsminoriteter 

i danske fængsler og arresthuse, herunder principper for placering i mande- 
og kvindeafdelinger, regler for kropsvisitation, initiativer til beskyttelse mod 
overgreb, trusler og chikane samt adgang til sundhedsydelser.

• Direktoratet for Kriminalforsorgen tilvejebringer et tilstrækkeligt vidensgrundlag 
om kønsminoriteter, der er indsatte, for eksempel ved at genoptage de årlige 
brugerundersøgelser.

• Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen iværksætter yderligere 
initiativer, der kan bidrage til at sikre kønsminoriteters rettigheder i fængsler og 
arresthuse, for eksempel gennem uddannelse af personale om diskrimination 
og udsathed, information til indsatte om deres rettigheder samt ansættelse af 
ressourcepersoner.

I de følgende afsnit redegør instituttet først for den eksisterende viden om 
kønsminoriteters levevilkår og udsathed. Dernæst gennemgås kønsminoriteters 
rettigheder, når de er indsat i fængsler eller arresthuse, og hvordan der kan 
udformes retningslinjer, som vil understøtte disse rettigheder. Instituttet har på 
side 11-15 konkrete forslag til, hvordan retningslinjerne kan indrettes. Endelig 
fremhæves yderligere initiativer, som også vil kunne understøtte beskyttelsen af 
kønsminoritetsindsattes rettigheder.
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KØNSMINORITETER OG LGBTI+

LGBTI+ er den internationale fællesbetegnelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, 
transpersoner og interkønnede. Plusset signalerer, at flere grupper som for eksempel 
nonbinære og queerpersoner også er inkluderet.

Når vi i dette notat taler om “kønsminoriteter”, refererer det primært til T og I i 
LGBTI+: transpersoner og interkønnede, men det inkluderer også kønsminoriteter 
som for eksempel nonbinære eller queerpersoner.

Transpersoner er en fællesbetegnelse for personer med en kønsidentitet eller 
et kønsudtryk, som i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det 
køn, de blev tildelt ved fødslen. En transkvinde er en person med en kvindelig 
kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt et mandligt køn, og en transmand er en 
person med mandlig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt et kvindeligt køn.

Interkønnet er en fællesbetegnelse for personer med medfødte variationer i deres 
fysiske kønskarakteristika, hvor deres kønsanatomi, reproduktive organer og/eller 
kromosommønstre ikke passer med den typiske, medicinske definition af hunkøn og 
hankøn.

Nonbinær er en fællesbetegnelse for personer, der ikke identificerer sig som enten 
mand eller kvinde og dermed heller ikke med det køn, de blev tildelt ved fødslen. 
Nonbinæres kønsidentitet kan være en blanding af mand og kvinde, hverken-eller 
eller noget tredje. Det er individuelt, hvordan nonbinære oplever deres køn. Fælles 
er dog, at de har en ikkebinær kønsidentitet.
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2 KØNSMINORITETER ER UDSATTE I OG 

 UDEN FOR FÆNGSLET

Det er vanskeligt at estimere det faktiske omfang af kønsminoriteter i danske 
fængsler og arresthuse. De eksisterende, udenlandske opgørelser inkluderer kun 
transpersoner og dermed ikke interkønnede eller andre grupper af kønsminoriteter, 
og de er behæftet med en vis usikkerhed i kraft af det erkendte mørketal.

I England og Wales begyndte Justitsministeriet i 2016 at undersøge, hvor mange 
transpersoner der var i fængselspopulationen.1 I 2016 var der 70 rapporterede 
indsatte transpersoner. Dette tal var i 2017 steget til 1252 og i 2018 til 139 indsatte 
transpersoner.3 I den seneste rapport fra 2019 vurderes det, at 163 indsatte – 
svarende til 0,2 procent af fængselspopulationen – er transpersoner. Antallet 
er således kun steget i den periode, hvor man har foretaget registreringer. Det 
britiske justitsministerium anfører dog, at estimatet i 2019 stadig er for lavt. Det 
skyldes, at kun nogle transpersoner lader sig registrere som sådan, og at en større 
gruppe dermed ikke er kendt af systemet.4 I Skotland estimeredes det i 2019, at 
transpersoner udgjorde 0,2 procent af fængselspopulationen. Dette tal inkluderer 
ligeledes kun transpersoner, der er kendt af fængselssystemet, og er således også 
forventeligt for lavt i forhold til det reelle omfang.5

Et realistisk estimat er således, at op til én procent af den danske fængselspopulation 
er kønsminoriteter. Det estimat tager højde for, at de udenlandske undersøgelser ikke 
inkluderer andre grupper af kønsminoriteter, herunder interkønnede og nonbinære, 
og at undersøgelserne kun talte de personer, der var kendt af fængselssystemet.

Selvom vi ikke ved meget om kønsminoriteters forhold i danske fængsler og 
arresthuse, ved vi, at kønsminoriteter i det omgivende samfund er udsatte på 
næsten samtlige parametre i forhold til den generelle befolkning. Kønsminoriteter 
i Danmark udsættes i højere grad end den generelle befolkning for diskrimination. 
Flere oplever, at de ikke kan være fuldt åbne om deres kønsidentitet eller variationer 
i kønskarakteristika. Det kan medføre, at disse grupper bliver usynlige i samfundet, 
og at deres rettigheder overses, fordi det antages, at grupperne ikke findes. De 
oplever i højere grad diskrimination og mistrivsel på arbejdspladsen. De undgår at 
færdes bestemte steder i det offentlige rum, fordi de frygter at blive udsat for vold 
eller chikane. De har dårligere fysisk og psykisk sundhed, er mere ensomme og har 
en større andel selvskader, har selvmordstanker og/eller har forsøgt selvmord. De 
udsættes også i højere grad end den øvrige del af befolkningen for trusler, vold og 
seksuelle overgreb. Dertil kommer, at kønsminoriteter på disse parametre er de mest 
udsatte inden for gruppen af LGBTI+-personer.6 Der kan i den forbindelse knytte sig 
nogle særlige udsatheder til at være minoritetsetnisk LGBTI+-person.7
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Der er ingen grund til at antage, at kønsminoriteters betydelige udsathed i det 
omgivende samfund ikke også skulle komme til udtryk i danske fængsler eller 
arresthuse. Dette underbygges af internationale undersøgelser.

Internationale menneskeretsorganisationer8 og udenlandsk forskning9 har 
gentagne gange udpeget LGBTI+-personer som en særlig udsat gruppe blandt 
indsatte. Dette gælder særligt i forhold til en øget udsathed for diskrimination, 
vold og seksuelle overgreb i fængslet fra medindsatte og personales side. 
Udenlandske undersøgelser – om end disse er relativt begrænsede i omfang – viser, 
at transpersoner før afsoningen er væsentligt mere udsatte end den generelle 
fængselspopulation, ligesom de også under afsoningen er særligt udsatte. 
Forskningen peger på tre særlige problematikker omkring indsættelserne: placering 
i mande- eller kvindeafsnit, viktimisering fra medindsatte og personale samt adgang 
til sundhedsydelser. Derudover viser undersøgelserne, at frygten for overgreb kan 
betyde, at kønsminoriteter forsøger at skjule deres kønsidentitet og derfor ikke har 
mulighed for at leve som dem, de er, imens de er indsatte.10

Det er dog her væsentligt at understrege, at denne forskning primært er amerikansk. 
Der er enkelte bidrag fra Storbritannien, men som hovedtendens er forskning 
i kønsminoritetsindsatte foretaget i USA. Her er både brugen og indretningen 
af fængsler og de retlige politikker og principper for fængselsbrug væsentligt 
anderledes end i Danmark. Selvom fundene dermed ikke er direkte overførbare, er 
der henset til den kendte udsathed blandt kønsminoriteter i Danmark ikke grund til 
at antage, at kønsminoriteter i danske fængsler og arresthuse ikke også her udgør en 
sårbar gruppe af indsatte.

I Norge har Likestillings- og Diskrimineringsombudet peget på, at manglende viden 
om LGBTI+-indsatte i sig selv udgør et problem. Manglende viden om gruppens 
specifikke behov og udsathed kan vanskeliggøre en effektiv rettighedsbeskyttelse, da 
det er svært at forebygge krænkelser, når man ikke ved, hvilke krænkelser gruppen 
udsættes for.11 

Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark gennemførte tidligere årlige 
brugerundersøgelser blandt indsatte i danske fængsler og arresthuse.12 Disse 
gav helt unik indsigt i indsattes forhold og oplevelse af egen varetægtsfængsling 
og afsoning, herunder udsathed for chikane, trusler, vold og seksuelle 
overgreb fra medindsatte og personale. Man kunne med fordel genoptage 
brugerundersøgelserne og inkludere spørgsmål målrettet LGBTI+-indsatte.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor, at:
• Direktoratet for Kriminalforsorgen tilvejebringer et tilstrækkeligt vidensgrundlag 

om kønsminoriteter, der er indsatte, for eksempel ved at genoptage de årlige 
brugerundersøgelser.
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3 MENNESKERETTIGHEDERNE GÆLDER 

 OGSÅ I FÆNGSLERNE

Der findes ikke nogen internationale menneskerettighedskonventioner, som specifikt 
adresserer LGBTI+-personers rettigheder. I stedet er LGBTI+-personer beskyttet 
af de samme konventioner som andre borgere, blandt andet Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention (herefter “EMRK”) og FN’s konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder. Alle borgere har ret til beskyttelse mod umenneskelig og 
nedværdigende behandling,13 til privat- og familieliv,14 til sundhed15 og til ikke at 
blive diskrimineret på baggrund af deres kønsidentitet eller seksuelle orientering.16 
FN og Europarådet har desuden vedtaget standarder for behandlingen af indsatte i 
fængsler, men de er ikke bindende for Danmark.17

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (herefter “EMD”) har fastslået, 
at indsatte har et større krav på beskyttelse fra statens side, fordi de er i statens 
varetægt.18 Et grundlæggende princip i EMD’s retspraksis er, at indsatte har de 
samme menneskerettigheder som andre borgere i samfundet.19 Det indebærer 
blandt andet, at indsatte har krav på beskyttelse mod overgreb fra medindsatte og 
personale,20 at undersøgelser af den indsattes person og opholdsrum skal være 
saglige og nødvendige og gennemføres med respekt for den indsattes værdighed,21 
og at indsatte har krav på samme sundhedsbehandling som andre borgere i 
samfundet.22 Det er ikke nok, at staten afholder sig fra selv at udsætte de indsatte for 
krænkelser; staten er også forpligtet til aktivt at beskytte de indsatte mod krænkelser 
både fra statens egne ansatte og de andre indsatte.23

EMD har endnu ikke afgjort nogen sager om kønsminoritetsindsatte. Domstolen 
har dog udtalt, at en indsat blev ulovligt diskrimineret, da han blev placeret i 
isolationscelle på grund af sin seksuelle orientering.24 I og med forskelsbehandling 
på grund af kønsidentitet også er omfattet af diskriminationsforbuddet i EMRK artikel 
14, må Domstolen forventes at komme frem til samme resultat, hvis en indsat blev 
isoleret eller på anden måde behandlet ringere på grund af sin kønsidentitet.

Et vigtigt led i beskyttelsen af rettigheder for kønsminoriteter er at sikre deres ret 
til at leve som dem, de er, uden frygt for at blive udsat for overgreb, diskrimination 
eller chikane. Kønsminoriteter i fængsler må ikke være tvunget til at skjule deres 
kønsidentitet, være bange for at få afsløret deres kønsidentitet, blive udsat for 
chikane, trusler eller vold eller være nødsaget til at gå i frivillig isolation for at 
beskytte sig selv imod overgreb.

EMD har anerkendt, at den personlige identitet og autonomi og retten til 
selvbestemmelse er beskyttet som et centralt element af retten til privatliv i EMRK 
artikel 8.25 Desuden udarbejdede en international ekspertgruppe i 2006 de såkaldte 
Yogyakarta-principper, som præciserer, hvordan den internationale menneskeret skal 
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forstås og anvendes i forhold til spørgsmål om kønsidentitet og seksuel orientering.26 
De betoner, at alle mennesker har ret til at nyde deres menneskerettigheder på lige 
fod med andre (princip 1), til at blive behandlet lige og beskyttet mod diskrimination 
(princip 2) og til at få anerkendt deres kønsidentitet og seksuelle orientering (princip 
3). Yogyakarta-principperne er ikke retligt bindende for Danmark, men de er blevet 
anerkendt i forskellige internationale sammenhænge, blandt andet af Europa-
Parlamentet og Europarådets Menneskerettighedskommissær.27 Justitsministeriets 
arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte anerkendte i sin rapport fra 2014, at 
principperne vil indgå i EMD’s vurdering af borgernes ret til at ændre juridisk køn 
efter EMRK artikel 8.28

Endelig er kønsminoriteter beskyttet mod diskrimination ifølge den danske 
ligestillingslovgivning. Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at forskelsbehandling 
på grund af kønsidentitet er beskyttet af ligestillingslovgivningen.29 Folketinget og 
regeringen har indført ny lov, som tydeliggør, at det er ulovligt at diskriminere på 
baggrund af kønsidentitet, kønskarakteristika og kønsudtryk både inden og uden for 
arbejdsmarkedet.30 Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2022.

Sammenfattende er kønsminoriteter en særligt udsat gruppe i fængslerne, som har 
krav på beskyttelse både som indsatte og som LGBTI+-personer. Beskyttelsen af 
kønsminoriteter handler ikke kun om at beskytte dem imod overgreb, men også om 
den positive forpligtelse til at sikre dem mulighed for at leve som dem, de er, imens 
de er indsatte.
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4 BEHOV FOR TILTAG DER BESKYTTER 

 KØNSMINORITETER I DANSKE FÆNGSLER

I danske fængsler er kønsminoriteter i dag kun omfattet af de almindelige regler, 
som gælder for straffens gennemførelse, navnlig reglerne i straffuldbyrdelsesloven 
og de administrative forskrifter, som er udstedt i henhold hertil. I forbindelse med, 
at det i 2014 blev muligt at ændre juridisk køn for personer, der er fyldt 18 år,31 
blev økonomi- og indenrigsministeren spurgt, hvilken betydning det ville få for 
indsatte transpersoner. Ministeren svarede, at der må findes en “mindelig løsning” 
i den enkelte situation med hensyntagen til transpersonen, de øvrige indsatte og 
de særlige omstændigheder, der gælder på fængselsområdet.32 Dette svar har 
justitsministeren og ligestillingsministeren sidenhen gentaget.33 Det betyder, at 
der i Danmark ikke findes nogen specifikke regler eller retningslinjer for, hvordan 
kønsminoriteter i fængsler skal behandles.

Det er problematisk, da kønsminoritetsgruppen er udsat og har nogle særlige 
behov, som let kan overses, hvis fængselsvæsenet ikke er opmærksomt på dem. 
Det kan for eksempel være, at en transkvinde ønsker at afsone sin straf på en 
kvindeafdeling, hvor vedkommende kan føle sig mere tryg. Det kan også være, at 
en indsat ønsker at modtage kønsbekræftende sundhedsbehandling, gå i andet 
tøj eller blive tiltalt på en måde, som passer til vedkommendes kønsidentitet. Det 
handler både om at beskytte kønsminoritetsindsatte mod overgreb og at give dem 
mulighed for at leve som dem, de er.

En række andre lande har indført retningslinjer for behandling af kønsminoriteter i 
deres fængsler. Det gælder Norge,34 Sverige,35 Finland,36 Storbritannien,37 Skotland38 
og Malta.39 Danmark kan med fordel lade sig inspirere af disse retningslinjer. I 
dette notat vil de norske retningslinjer blive brugt til at illustrere, hvordan danske 
retningslinjer for eksempel kan udformes.

Retningslinjer vil bidrage til at gøre LGBTI+-indsatte opmærksomme på deres 
rettigheder og tydeliggøre over for de ansatte, hvordan disse grupper skal behandles. 
Retningslinjer vil ikke løse alle de udfordringer, som kønsminoriteter kan opleve i 
forbindelse med afsoningen, men de vil være et godt udgangspunkt for det videre 
arbejde med LGBTI+-indsattes rettigheder. Relevante interesseorganisationer bør 
inddrages i arbejdet med retningslinjerne.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at:
• Justitsministeriet udarbejder retningslinjer for håndteringen af kønsminoriteter 

i danske fængsler og arresthuse, der klarlægger placering i mande- og 
kvindeafdelinger, regler for kropsvisitation, initiativer til beskyttelse mod 
overgreb, trusler og chikane samt adgang til sundhedsydelser.

I det følgende gennemgås en række temaer, der bør reguleres i retningslinjerne med 
henblik på at sikre kønsminoriteters rettigheder.
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PL ACERING I OVERENSSTEMMELSE MED DET JURIDISKE KØN

Et grundlæggende element i at beskytte kønsminoriteter mod overgreb i fængslerne 
er at give dem mulighed for at afsone deres straf i afdelinger, hvor de er sikre, føler 
sig trygge og kan leve som dem, de er. Udenlandske undersøgelser viser som 
tidligere beskrevet, at indsatte transpersoner udsættes for trusler, vold og overgreb 
oftere end andre indsatte. Frygten for overgreb kan betyde, at kønsminoriteter skjuler 
deres kønsidentitet og derfor ikke har mulighed for at leve som dem, de er, imens de 
er fængslet eller varetægtsfængslet.

Jyderup Fængsel blev 11. oktober 2021 indviet som et kvindefængsel. Fængslet 
har både arrestpladser og åbne og lukkede pladser, og hensigten er, at alle kvinder 
fremover skal placeres i Jyderup Fængsel, uanset hvorfra i landet de kommer.40 I 
forbindelse med indførelsen af et kvindefængsel er der ikke taget stilling til, hvor 
indsatte kønsminoriteter skal placeres, og der foreligger heller ikke undersøgelser af, 
hvilke afdelinger kønsminoritetsindsatte afsoner i. Der verserer dog to retssager ved 
de danske domstole, hvor kønsminoritetsindsatte har fået afslag på at blive placeret i 
kvindeafdelinger, hvilket indikerer, at deres ønsker ikke altid efterkommes.

På den ene side er Danmark forpligtet til at beskytte de indsatte imod overgreb, 
og kønsminoritetsindsatte kan som nævnt være i større risiko for overgreb, hvis de 
ikke placeres i overensstemmelse med deres juridiske og selvidentificerede køn. 
Endvidere må der også tages hensyn til de indsattes ret til selvbestemmelse og 
deres ønske om at blive placeret i en afdeling, hvor de har mulighed for at leve som 
dem, de er.

På den anden side er Danmark også forpligtet til at beskytte de øvrige indsatte. Der 
har især været bekymring om risikoen for, at en transkvinde vil begå overgreb mod 
de andre kvinder, hvis hun afsoner på en kvindeafdeling og særligt i tilfælde, hvor 
vedkommende er dømt for sædelighedsforbrydelser. Disse hensyn må afvejes, og 
det er vigtigt, at kønsminoritetsindsatte ikke nægtes mulighed for at blive placeret på 
en kvindeafdeling ud fra generelle sikkerhedsovervejelser. Denne mulighed bør kun 
nægtes, hvor der foreligger en konkret og aktuel sikkerhedsrisiko.

I Norge og Sverige er det som hovedregel den indsattes juridiske køn, som afgør, hvor 
de afsoner. Dette gælder både i forbindelse med fængsling og varetægtsfængsling. 
Hvor den indsattes kønsidentitet ikke afspejler deres juridiske køn, er det muligt 
efter en individuel vurdering at placere dem på den afdeling, de ønsker. Der bør 
tages hensyn til, at den indsatte kan ændre juridisk køn under afsoningen og derfor 
have behov for at blive flyttet. I de norske retningslinjer er det muligt at se bort 
fra den indsattes juridiske køn ved beslutningen om placering, når der er fare for 
den indsattes eller de øvrige indsattes sikkerhed, eller når det i øvrigt er åbenbart 
uhensigtsmæssigt at følge hovedreglen.41 

I særlige tilfælde kunne man også overveje at anbringe den indsatte på en af 
Kriminalforsorgens pensioner,42 navnlig hvor det hverken vil være hensigtsmæssigt at 
placere den indsatte i en mande- eller kvindeafdeling.
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Det er vigtigt, at beslutningen om placeringen af indsatte træffes hurtigt (for 
eksempel i løbet af indslusningsforløbet), så indsatte ikke skal vente flere måneder 
på en afklaring, idet vedkommende i denne periode potentielt vil være fejlplaceret og 
udsat i fællesskabet. Det er desuden vigtigt, at den indsatte inddrages i beslutningen 
og får mulighed for at tilkendegive sin opfattelse. Beslutningen bør træffes af et 
multidisciplinært team, hvor forskellige fagligheder er repræsenteret, for eksempel 
fængselspersonale med indsigt i sikkerhedsforholdene og sundhedspersonale med 
indsigt i kønsminoriteters behov. Beslutningen bør dertil være skriftlig og ledsages af 
en begrundelse. Endelig bør der være klageadgang til for eksempel Direktoratet for 
Kriminalforsorgen.

KROPSVISITATIONER BØR BEGR ÆNSES MEST MULIGT 
OG GENNEMFØRES AF PERSONALE AF DET KØN, DEN 
KØNSMINORITETSINDSATTE IDENTIFICERER SIG SOM

Der er to spørgsmål, som er relevante at overveje i relation til kropsvisitationer af 
kønsminoritetsindsatte.

For det første må kønsminoritetsindsatte ikke udsættes for visitationer alene 
på grund af deres kønsidentitet, kønskarakteristika eller kønsudtryk. Det ville 
udgøre ulovlig diskrimination, da disse forhold ikke må have betydning for, om 
det er nødvendigt at gennemføre en kropsvisitation. Herunder må en visitation 
aldrig gennemføres med den begrundelse at ville fastslå den indsattes køn. 
Kønsminoritetsindsatte må kun kropsvisiteres på grundlag af de samme betingelser, 
der gælder for de øvrige indsatte, og som er fastsat i straffuldbyrdelseslovens § 60.

For det andet rejser det et spørgsmål om, hvilket køn de ansatte, som visiterer den 
indsatte, bør have. Ifølge straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 6, må undersøgelser, 
der indebærer afklædning, kun foretages og overværes af personer “af samme 
køn” som den indsatte (dog må tilstedeværende sundhedspersonale gerne have 
et andet køn end den indsatte). Imidlertid tager hverken straffuldbyrdelsesloven, 
dens forarbejder43 eller de tilknyttede administrative forskrifter44 stilling til, hvad “af 
samme køn” betyder.

Det virker dog mest sandsynligt, at regeringens og Folketingets hensigt, da reglen 
senest blev ændret i 2006, var det fødselstildelte køn. Synet på kønsidentitet har 
imidlertid ændret sig en del i løbet af de sidste 15 år. Her kan særligt fremhæves, at 
transkønnethed er blevet fjernet fra listen over psykiatriske diagnoser, og at ændring 
af juridisk køn er blevet muligt efter ønske. Derfor er der grund til at overveje, om 
reglen skal fortolkes anderledes i dag.

Straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 6, omhandler først og fremmest hensynet til den 
indsattes værdighed og blufærdighed.45 EMD har ligeledes fastslået, at visitationer 
skal gennemføres hensynsfuldt og med respekt for den indsattes værdighed.46 For 
kønsminoriteter kan det opleves som ydmygende at blive visiteret af en person, der 
har et køn, de ikke selv identificerer sig med. For eksempel kan en transkvinde, som 
blev tildelt kønnet mand ved fødslen, men hvis kønsidentitet er kvinde, opleve det 
nedværdigende at skulle afklæde sig foran mænd.
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Det kan tale for at fortolke straffuldbyrdelsesloven sådan, at kønsminoriteter så vidt 
muligt skal have mulighed for at bestemme, om de ønsker visitationen gennemført 
af en mandlig eller kvindelige ansat. Direktoratet for Kriminalforsorgen har imidlertid 
tilkendegivet over for instituttet, at det ikke er muligt at fortolke reglerne sådan. Hvis 
myndighederne fastholder denne fortolkning, anbefaler instituttet, at regeringen 
ændrer straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 6.

I Norge har Kriminalomsorgsdirektoratet bestemt, at indsatte transpersoner skal 
spørges, om de ønsker visitationen gennemført af mandlige eller kvindelige 
ansatte. Deres ønske skal så vidt muligt efterkommes.47 Denne klare hovedregel 
bør kun fraviges, hvor der er konkrete og aktuelle holdepunkter for at antage, at den 
indsatte udgør en risiko for personalet eller vil udnytte situationen til at forulempe 
eller krænke personalet. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at personalet 
gennemfører visitationen så hensynsfuldt og skånsomt som muligt.48 

KØNSMINORITETSINDSATTE SKAL BESKYTTES MOD OVERGREB, 
TRUSLER OG CHIKANE

Kønsminoriteter er som beskrevet i større risiko for overgreb, trusler og chikane end 
andre indsatte i fængslet.

Danmark er generelt forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser på at beskytte 
sine borgere mod overgreb begået af andre borgere.49 Dette gælder især, når 
borgerne er i statens varetægt, for eksempel når de er fængslet.50 Det er vanskeligt 
at sige, hvor langt statens forpligtelser strækker sig. Staten er ikke ansvarlig for 
enhver krænkelse, som én borger udsætter en anden borger for. For at statens pligter 
aktiveres, skal der være tale om en krænkelse af en vis alvor. Derudover kan staten 
kun gøres ansvarlig for krænkelser, den var eller burde have været bekendt med. 
Endelig er staten kun forpligtet til at tage de skridt for at forhindre eller forebygge 
krænkelserne, som med rimelighed kan forventes af den. Det beror i sidste ende på 
en konkret vurdering i den enkelte sag.51

Bliver fængslet således opmærksom på, at en indsat udsættes for overgreb, er 
fængslet forpligtet til at gribe ind, for eksempel ved at sanktionere overgrebsmanden 
eller flytte offeret til en anden afdeling. Fængslet har også mulighed for 
undtagelsesvis at udelukke en indsat fra fællesskabet, hvis det er nødvendigt for at 
beskytte vedkommende mod overgreb. En sådan udelukkelse må imidlertid højst 
vare i fem dage.52 EMD har dog udtalt, at det er udtryk for diskrimination, hvis en 
indsat isolationsfængsles, fordi vedkommende bliver udsat for overgreb på grund 
af sin seksuelle orientering.53 Det samme må antages at gøre sig gældende, hvis en 
indsat isolationsfængsles på grund af sin kønsidentitet.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at kønsminoritetsindsatte bliver tiltalt 
med det navn og pronomen, de ønsker.
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Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at det er udtryk for chikane efter 
ligestillingslovens § 2 a, når en person omtaler en transperson med et forkert navn 
eller pronomen. I den konkrete sag omtalte en familievejleder ved enkelte episoder 
en transkvinde som “ham” og brugte hendes tidligere mandlige navn, selvom hun 
havde et kvindeligt navn, havde ændret juridisk køn og gik kvindeligt klædt. Nævnet 
antog, at familievejlederen ikke havde haft til hensigt at tiltale kvinden forkert, men 
konstaterede, at kvinden alligevel havde oplevet udtalelserne som nedværdigende. 
Derfor var der tale om chikane.54

I de norske retningslinjer er det bestemt, at fængselsvæsenet altid skal benytte 
den indsattes juridiske køn, ønskede pronomen og navn. Det understreges 
også, at fængselsvæsenet skal håndtere oplysningerne om den indsattes køn 
med forsigtighed, og at det må vurderes i samråd med den indsatte, om det er 
hensigtsmæssigt at informere de øvrige indsatte om den indsattes situation. Hvis 
informationen skal gives videre, kræver det den indsattes skriftlige samtykke.55

KØNSMINORITETSINDSATTE HAR RET TIL SAMME 
SUNDHEDSYDELSER SOM ANDRE BORGERE

Indsatte i fængslerne har ret til samme sundhedsydelser som andre borgere i 
samfundet. Dette fremgår både af dansk lovgivning56 og Danmarks internationale 
forpligtelser.57 Adgangen til sundhedsydelser omfatter blandt andet behandling af 
speciallæge uden for fængslet, når det er nødvendigt.58

For indsatte transpersoner er det især vigtigt, at igangsat medicinsk behandling 
med kønshormoner fortsættes efter indsættelsen i fængslet, da der kan 
være sundhedsmæssige risici forbundet med at afbryde en allerede igangsat 
hormonbehandling. Desuden modtager nogle interkønnede indsatte behandling 
med hormoner igennem hele eller det meste af deres liv. Det gælder for eksempel 
personer med Klinefelter- og Turner-syndrom. Stoppes denne behandling, risikerer 
de blandt andet at udvikle osteoporose (knogleskørhed) og andre sygdomme. 
Endvidere har både transkønnede og interkønnede indsatte ret til at modtage 
kønsbekræftende behandling med kønshormoner eller kirurgi på lige fod med andre 
borgere i samfundet. Endelig har indsatte også ret til at ændre juridisk køn efter 
reglerne i CPR-lovens § 3, stk. 7.

Det er vigtigt, at kønsminoritetsindsatte, fængselsmyndighederne og personalet 
er opmærksomme på de indsattes ret til at modtage sundhedsydelser, og at 
afsoning i fængsel eller arresthus ikke kan begrunde afbrydelse af kønsbekræftende 
behandling.
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5 RETNINGSLINJER KAN IKKE STÅ ALENE

Retningslinjer vil være et godt udgangspunkt for Kriminalforsorgens videre arbejde 
med at sikre LGBTI+-personers rettigheder, men de kan ikke stå alene. I dette afsnit 
peges der på initiativer, som Kriminalforsorgen ligeledes kan iværksætte for at styrke 
kønsminoriteters rettigheder i fængslerne.

Kriminalforsorgen kan tage initiativ til at uddanne fængselspersonalet i LGBTI+-
personers forhold for at styrke deres kompetencer i forhold til at hjælpe disse 
grupper. Det kunne indgå som en del af grunduddannelsen eller udbydes som efter- 
og videreuddannelse til fængselsbetjente og andre af de faggrupper, der arbejder 
i fængsler og arresthuse. Her vil Kriminalforsorgen med fordel kunne inddrage 
LGBTI+-organisationer og eksisterende viden og forskning på området. Der kan også 
tages initiativ til at gennemføre informationskampagner, der oplyser indsatte LGBTI+-
personer om deres rettigheder, for eksempel med plakater.

Kriminalforsorgen har siden 2019 ansat ressourcepersoner på de to udrejsecentre, 
som Kriminalforsorgen driver efter aftale med Udlændingestyrelsen.59 Det 
kunne overvejes at udvide denne ordning til at omfatte fængsler og arresthuse. 
Ressourcepersonerne kan blandt andet bistå med spørgsmål om LGBTI+-forhold. 
Formålet hermed er at gøre det lettere at henvende sig til personalet med private 
spørgsmål. For at undgå at kontakt til en ressourceperson i sig selv øger sårbarheden 
for de indsatte, bør ressourcepersonen udpeges blandt medarbejdere, som i forvejen 
har daglig kontakt til de indsatte.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler således, at: 
• Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen iværksætter yderligere 

initiativer, der kan bidrage til at sikre kønsminoriteters rettigheder i fængsler og 
arresthuse, for eksempel gennem uddannelse af personale om diskrimination 
og udsathed, information til indsatte om deres rettigheder samt ansættelse af 
ressourcepersoner.
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