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Folketingets Retsudvalg 
Via ft.dk 

6. december 2013 

L 76: Kønsidentitet som beskyttelsesgrund 

 

Justitsministeren har fremsat 2013-14 L 76, Forslag til lov om ændring af straffeloven. 
(Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet). 

 

Allerede i forbindelse med behandlingen af 2012-13 B 120 gjorde LGBT Danmark 
opmærksom på det problem, at konventionen foretager det meget vigtige skridt at 
inkludere kønsidentitet (gender identity), mens man i Danmark ignorerer dette og henfører 
området til andre beskyttelsesområder1. 

Efter artikel 4, stk. 3, skal konventionen, især foranstaltningerne til beskyttelse af ofres 
rettigheder, gennemføres uden nogen form for diskrimination, det være sig på grund af 
biologisk køn (sex), sociokulturelt køn (gender), race, hudfarve, sprog, religion, politisk 
eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilknytning til et nationalt 
mindretal, ejendom, fødsel, seksuel orientering, kønsidentitet, alder, sundhedstilstand, 
handicap, ægteskabelig status, indvandrer- eller flygtningestatus eller anden status. 

Det er ikke en tilfældighed, at kønsidentitet er kommet med i denne Europaråds-
konvention og i øvrigt også i EU direktiver. Det er derimod et udtryk for en bevægelse, 
hvor kønsidentitet anerkendes som en selvstændig beskyttelsesgrund. Derfor har LGBT 
Danmark opfordret til, at man reviderer lovgivningen, så kønsidentitet bliver omfattet på 
lige fod med køn og seksuel orientering. Det er beskæmmende, at regeringen fortsat 
henviser til og stiller sig tilfreds med den ringe og upræcise retspraksis, der er i gang med 
                                            
1  LGBT Danmarks skrivelse af 16. juli 2013 til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg – 
Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 83 
http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/liu/bilag/83/1269866/index.htm 
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at udvikle sig, hvor kønsidentitet nogle gange omfattes af bestemmelser om køn, andre 
gange omfattes af bestemmelser om seksuel orientering. Begge dele er forkerte, og alene 
en konsekvens af, at Danmark ikke vil anerkende kønsidentitet som beskyttelsesområde, 
hvorfor de sager, der kommer til retsinstanserne, behandles under de dele af den 
eksisterende lovgivning, som man finder ligger nærmest. 

 

LGBT Danmark skal derfor igen opfordre til, at kønsidentitet bliver særskilt omfattet af 
beskyttelsesbestemmelserne og straffelovens strafskærpelsesbestemmelse. Foreningens 
notat – note 1 – fra behandlingen af 2012-13 B 120 – vedhæftes. 

 

Med venlig hilsen 
 
Vibe Grevsen 
Talspereson for transpolitik 
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