Hadefulde udtalelser og hadkriminalitet
mod LGBT’ere
Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.
Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.
EU’s charter om grundlæggende rettigheder (artikel 1 og artikel 3, stk. 1).

»Hadefulde udtalelser« henviser til ansporing og tilskyndelse til had mod, forskelsbehandling af og
fjendtlighed over for en person, der er motiveret af fordomme mod denne person på grund af et specifikt
træk, f.eks. seksuel orientering eller kønsidentitet.
»Hadkriminalitet« henviser til et fysisk eller verbalt overgreb mod en person, der er motiveret af fordomme
mod denne person på grund af et specifikt træk, f.eks. seksuel orientering eller kønsidentitet.
»Homofobi« er en irrationel frygt for en person, fordi denne person er lesbisk, bøsse eller biseksuel.
»Transfobi« er en irrationel frygt for en person, fordi denne person udtrykker sin kønsidentitet på en
anden måde end med det køn, han eller hun er født med, f.eks. gennem hormonbehandling, kirurgi, tøj
eller kosmetik.
Den frygt og intimidering, der udspringer af hadkriminalitet og hadefulde udtalelser, hindrer lesbiske, bøsser,
biseksuelle og transseksuelle (LGBT’ere) i at deltage fuldt ud i samfundslivet. Det er uvist, hvor stort omfanget
af hadefulde udtalelser og hadkriminalitet mod LGBT’ere i EU er, idet de fleste medlemsstater ikke indsamler
data om dette forhold. Der eksisterer imidlertid visse undersøgelser, der peger i retning af, at op til 50 % af
LGTB’ere i nogle medlemsstater har været udsat for hadefulde udtalelser eller hadkriminalitet. Da der ikke
eksisterer nogen fælles EU-lovgivning, vedtager medlemsstaterne forskellige strategier over for hadefulde
udtalelser og hadkriminalitet.
Undersøgelser peger på, at hadefulde udtalelser og hadkriminalitet ofte ikke bliver rapporteret. Det skyldes
til dels det forhold, at ofre føler sig utilpasse ved at afsløre deres seksualitet over for retshåndhævende
myndigheder. Nogle medlemsstater har indført »tredjepartsrapportering«, der gør det muligt at indberette
kriminelle handlinger et andet sted end på en politistation, og at folk kan henvende sig til andre end politiet.

Kriminalisering af hadefulde udtalelser
I tolv medlemsstater (Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrig, Irland, Letland, Nederlandene,
Portugal, Rumænien og Sverige) samt Nordirland i Det Forenede Kongerige er det en strafbar handling
at opildne til had, vold eller forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
I fire medlemsstater (Østrig, Bulgarien, Italien og Malta) er hadefulde udtalelser en lovovertrædelse for så vidt
angår specifikke grupper, hvoraf ingen inkluderer LGTB’ere. Dette gør det vanskeligt at anvende lovgivningen
i sager om homofobi.
I de andre medlemsstater er hadefulde udtalelser mod LGBT‘ere ikke specifikt defineret som en
lovovertrædelse, men lovgivningen er formuleret i generelle vendinger, som gør det muligt at anvende den
til at beskytte denne gruppe.
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Hadkriminalitet
Alle medlemsstater kriminaliserer i dag fysiske overgreb. I de fleste medlemsstater tillades en højere
strafudmåling for sådanne lovovertrædelser, hvis de er motiveret af fordomme mod f.eks. en persons
race eller religion (en såkaldt »skærpende omstændighed«). EU-lovgivningen indeholder imidlertid
ingen bestemmelser om, at medlemsstaterne skal medtage homofobi eller transfobi som en »skærpende
omstændighed« for strafbare forhold.
I 10 medlemsstater (Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Finland, Sverige
og Det Forenede Kongerige) er homofobi og transfobi en skærpende omstændighed, selv om nogle lande
begrænser det til specifikke forbrydelser.
I 15 EU-medlemsstater (Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Estland, Spanien, Irland, Italien, Cypern,
Litauen, Luxembourg, Letland, Malta, Østrig, Slovenien og Slovakiet) er homofobi og transfobi ikke udtrykkeligt
defineret som en skærpende omstændighed. I seks af disse lande (Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Letland,
Malta, Østrig og Slovakiet) er det generelle begreb hadkriminalitet anerkendt i lovgivningen, og det er derfor
muligt, at homofobi og transfobi kan blive betragtet som skærpende omstændigheder.

RET TIL LIGE BESKYTTELSE
Den 28. november 2008 vedtog EU en rammeafgørelse om hadefulde udtalelser og hadkriminalitet
motiveret af racisme og fremmedhad (EUT L 328/2008). Det er nødvendigt, at EU overvejer at indføre en
lignende lovgivning for homofobiske og transfobiske hadefulde udtalelser og hadske kriminelle handlinger,
således at LGBT’ere kan blive beskyttet i alle medlemsstater.

Denne folder er baseret på to rapporter: Homophobia and Discrimination on the grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in
the EU Member States – Part 1 Legal Analysis (Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU’s
medlemsstater – Del 1 – juridisk analyse) offentliggjort af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
i juni 2008 og Homophobia Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States – Part 2 The Social
Situation (Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU’s medlemsstater – Del 2 – den sociale
situation), offentliggjort i marts 2009.
Rapporten kan læses i sin helhed på: http://fra.europa.eu
Alle publikationer fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder kan rekvireres gratis via agenturets websted.
Ansvarsfraskrivelse:
I tilfælde af spørgsmål vedrørende denne oversættelse kan du konsultere den engelske udgave, som er originalen og den officielle udgave
af dokumentet.
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