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Søndag den 24. juli 2016. 

Rigspolitiet 

Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) 

politiafd@politi.dk 

 

Vedr.: Hadforbrydelser i 2015 – Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser 

 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har med 

interesse studeret Rigspolitiets årsrapport om hadforbrydelser i 2015 og glæder sig over, at 

hadforbrydelser mod transpersoner nu registreres selvstændigt. 

 

LGBT Danmark sendte den 16. februar 2016 en skrivelse til Rigspolitiet med landsforeningens 

ønsker til registrering af hadforbrydelser. 

På mødet hos den 25. februar 2016 hos Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) blev 

ønskerne gentaget og yderlig begrundet. 

Vi fik opfattelsen, at der var stor forståelse for ønskerne. 

 

LGBT Danmark må desværre konstatere, at foreningens ønsker slet ikke er imødekommet. Vi vil i 

den sammenhæng gerne stille spørgsmål til tre områder. 

 

1. LGBT Danmark har foreslået kategoriseringen af hadforbrydelser under LGBT-området 

ændret, så sprogbrugen bliver korrekt og dækkende, hvad den ikke er nu. 

Hvad er årsagen til, at denne kritik helt er tilsidesat? 

2. I samme forbindelse gjorde vi opmærksom på, at kategoriseringen vedrørende seksuel 

orientering burde indeholde en opdeling, så biseksualitet ses som særskilt motiv, idet gruppen 

er udsat men usynliggjort. 

Hvad er begrundelsen for ikke at introducere biseksualitet som kategori? 

3. LGBT Danmark foreslog, at anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 

(strafskærpelsesbestemmelsen) dels i anklageskrifter og bødeforlæg og dels i domme burde 

medtages i rapporten, hvilket ikke er sket. 

Hvad er begrundelsen for dette? 

 

LGBT Danmark medsender og henviser til sin skrivelse af 16. februar 2016 i stedet for at gentage 

ønskerne og begrundelserne. 

 

Hvis rapporten skal hjælpe med at klarlægge omfanget og karakteren af hadforbrydelser i Danmark, 

er det vigtigt, at begrebsapparatet er korrekt. Ellers skabes ikke gennemsigtighed. Tvært imod 

kommer rapporten til at cementere strukturelle problemer i arbejdet med bekæmpelse af 

hadforbrydelser rettet mod LGBT-segmentet. 

 

 

Med venlig hilsen. 

Søren Laursen Linda Thor Pedersen Ask Ulrich Petersen 

Forperson Transpolitisk talsperson Retspolitisk talsperson 
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