
hvad er en 
hadforBrydeLSe?

Hadforbrydelser kan være alt fra 
skade på ejendom, trusler, chikane, 
fysiske overfald, voldtægt, seksuel 
mishandling og mord. 
Hadforbrydelser er karakteriseret 
ved at have et bestemt motiv – f.eks. 
fjendtlighed mod personer med en 
bestemt seksuel orientering.

Hadforbrydelser afviger fra andre 
typer af forbrydelser, fordi formålet 
er at sende en besked til en hel 
gruppe, såvel som deres støtter, om at 
de er uvelkomne og ikke kan vide sig 
sikre. Det betyder, at en hadforbryd-
else har en kollektiv indvirkning på 
visse grupper. 

Du føler måske, at en hændelse er 
for ubetydelig til at blive anmeldt til 
politiet, men det er aldrig tilfældet. 
Politiet er forpligtet til at tage din 
henvendelse alvorligt og har brug for 
din information til at kunne bekæmpe 
hadforbrydelser.

oM dette proJekt

Denne pjece er en del af projektet 
“Identifi cering og håndtering af 
hadforbrydelser mod LGBT-personer”, 
som i Danmark gennemføres af 
Institut for Menneskerettigheder 
og dets partnere.
 
I København er projektpartneren 
LGBT Danmark: www.lgbt.dk

Du kan registrere en hadforbrydelse, 
på www.stophatecrime.eu

Anmeld en hadforbrydelse på 114

LGBT-DK’s rådgivningstelefon 
(torsdage 18-20) 
København: 33 13 19 48 
Århus: 86 13 19 48. 

LGBT-DK’s Ungdomstelefon 
(tirsdage 19-21) 33 36 00 80.

Bryd tavSheden

Stop
hadforBrydeLSer
MOD HOMOSEKSUELLE 
BISEKSUELLE & TRANSKØNNEDE



Stop LGBt-
hadforBrydeLSer

Hadforbrydelser er kriminelle handlinger 
motiveret af fjendtlighed mod bestemte 
grupper af personer. 

Denne pjece omhandler udelukkende 
hadforbrydelser imod LGBT-personer, 
dvs. forbrydelser begået mod personer, 
som er eller opfattes som værende les-
biske, bøsser, biseksuelle eller transper-
soner. 

Hvorfor anmelde en forbrydelse 
til politiet? 
Hadforbrydelser er i dag underanmeldte. 
Hvis du melder en hadforbrydelse, hjælper 
du med at bekæmpe og forhindre 
fremtidige hadforbrydelser. 

Når du melder en hadforbrydelse, gør 
du det muligt at retsforfølge forbryderen. 
Du hjælper politiet med at få kendskab 
til forskellige typer af hadforbrydelser, 
adfærdsmønstre og de områder, det kan 
ske i. 

Hvis offeret eller vidnet ikke 
anmelder en hadforbrydelse, 
hvem gør så?

hvad SkaL du Gøre?

Hvis du bliver overfaldet eller er vidne 
til et overfald:
• Tiltræk opmærksomhed. 
• Sørg for egen sikkerhed. 
• Få fat i hjælp. En gruppe af menne- 
 sker kan standse eller forebygge 
 hadforbrydelser.
• Ring 114.

Fortæl politiet om oplevelsen: angiv alle 
detaljer om hændelsen, herunder om 
du mener, overfaldet blev motiveret af 
fjendtlighed mod personens seksuelle 
orientering.
 
Hvis du selv er blevet overfaldet: skift 
ikke tøj, tag ikke bad eller vask dig — 
du kan ødelægge vigtige spor (tag 
billeder af dig selv). 

Kontakt en læge på en skadestue for 
at få øjeblikkelig hjælp.

Reducer risikoen for at blive overfaldet 
• Vær opmærksom på dine omgivelser,  
 f.eks. mennesker som kommer med  
 homo-, bi- eller transfobiske udtalelser. 
• Lær dine omgivelser at kende.
• Lær de mennesker du er sammen 
   med at kende. 
• Handl selvsikkert.

dine rettiGheder

Enhver, uanset seksuel orientering 
eller kønsidentitet, har ret til person-
lig sikkerhed og til beskyttelse fra 
statens side mod vold eller legemlig 
overlast, uanset om den påføres af 
myndighedspersoner, et individ eller 
en gruppe.
 
Du har ret til at være åben med hensyn 
til din seksuelle orientering og køns-
identitet. 

Du har ret til ikke at blive udsat for 
diskrimination.

Hadforbrydelser er underanmeldte
Ofre for hadforbrydelser er mindre til-
bøjelige til at anmelde forbrydelser end 
andre ofre. Det skyldes bl.a. mangel på 
tillid til politiet, frygt for hævn, frygt for 
eksponering og accept af overgreb.


