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Vedr.: Beslutningsforslag B 77 af 15. januar 2019 om at tilføje ordene køn, kønsidentitet og 

kønsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser. 

 

 

 

På vegne af Intersex Danmark, vil jeg hermed fremkomme med foreningens kommentarer til 

Beslutningsforslag B 77 af 15. januar 2019, om at tilføje ordene køn, kønsidentitet og kønsudtryk i 

straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser. 

 

Intersex Danmark, er en menneskerettighedsorienteret forening, der blandt andet arbejder for, at 

forbedre levevilkårene, for interkønnede personer i Danmark.  

 

En interkønnet er en person født med variationer i de fysiske kønskarakteristika dvs. 

kønskromosomer, hormonniveauer, reproduktive organer, genitalier og sekundære kønstræk 

(Skægvækst, brystvækst osv), der gør at personen ikke fuldstændigt eller entydigt, er hverken 

hanlig eller hunlig, og derfor ikke lever op til de samfundsmæssige normer for hanlige og hunlige 

kroppe.  

 

Diskrimination, forskelsbehandling og krænkelser af interkønnede personer, finder sted på 

arbejdsmarkedet, i skoler, foreningsliv og i det offentlige rum, og har ofte afsæt i den 

interkønnedes kønskarakteristika.   

 

Diskrimination, forskelsbehandling og krænkelser af interkønnede personer er i dag ikke dækket af 

den gældende lovgivning, da der ikke er tale om en seksuel orientering, der er heller ikke tale om 

en kønsidentitet hvorfor interkøn heller ikke vil være omfattet, ved tilføjelse af termerne  

”Kønsidentitet” eller ”Kønsudtryk”. 

 

Intersex Danmark ser dog meget positivt på beslutningsforslaget, som vi ser som et skridt på 

vejen, hen imod ved lov, også at sikre Transpersoner retsstilling i samfundet, ved at sikre denne 

gruppe beskyttelse imod forskelsbehandling og diskrimination og krænkelser. 
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Interkønnede udsættes desværre  lige som transkønnede, også for forskelsbehandling, 

diskrimination og krænkelser, både indenfor og udenfor straffelovens bestemmelser, hvorfor vi vil 

bede om at man ved gennemgang af lovgivningen, og ved tilføjelse af eventuelle ændringer, også 

vil tænke sikringen af interkønnedes retsstilling ind, da man i forbindelse med behandlingen af 

beslutningsforslag B 77 af 15. januar 2019, har en fantastisk mulighed, for ligeledes at sikre 

interkønnede personer, den samme retsbeskyttelse, som andre LGBT+ personer, i forbindelse med 

en vedtagelse af nærværende forslag, dette kan gøres ved at tilføje ordet ”kønskarakteristika” til 

beslutningsforslaget.  

 

Interkønnede er, modsat transkønnede desværre ikke sikret imod trusler, hån eller nedgørelse, 

efter Straffelovens § 266b, lige som interkønnede ikke er sikret efter Straffelovens §81 om 

skærpende omstændigheder. For at sikre interkønnede det samme niveau af retssikkerhed som 

andre LGBT+ personer, bør man tilføje ”Kø skarakteristika” til Straffelove s §81 so  skærpe de 
omstændighed samt til Straffelovens § 266b. 

 

Interkønnede oplever ligesom transpersoner, i deres dagligdag krænkelser, diskrimination og 

forskelsbehandling der ligger ud over, hvad der er omfattet af straffelovens bestemmelser.  Det 

drejer sig om krænkelser, diskrimination og forskelsbehandling  henhørende under 

forskelsbehandlingsloven og i ligebehandlingsloven, hvor man for at sikre interkønnede, den 

samme retsbeskyttelse, som andre borgere, er omfattet af, bør man ændrer formuleringen mænd 

og kvi der til ”kø e e”  og i forbindelse med formuleringen køn tilføjer ” eller 

Kønskarakteristika” på de relevante steder i teksten, lige so  a  bør æ dre for uleri ge  : ”det 
e e kø  eller det a det kø ” til ”et kø  eller et a det kø ”  
 

Intersex Danmark vil henstille til, at man med tanke på, muligheden for også at forbedre 

interkønnedes retsstilling, fremsætter et ændringsforslag, således at beslutningsforslag B77 af 15. 

januar 2019. udvides til også at omfatte ordet ”Kø karakteristika” 

 

Vi vil ligeledes henstille til at man i forskelsbehandlingslovens § 1 tilføjer termen 

”kø skarakteristika” da forskelsbeha dli g af i terkø ede, på baggru d af kø skarakteristika, på 
nuværende tidspunkt ikke er dækket af lovgivningen. 

 

Vi vil endvidere henstille til at man i ligebehandlingsloven æ drer for uleri ge  ” æ d og 
kvi der” til ”kø e e” for på de  åde også at o fatte i terkø ede og o bi ære perso er og 

indsætter ordet ”Kø skarakteristika” sa e  ed ordet ”køn” i teksten således at der i stedet 

kommer til at stå ”kø  eller kø skarakteristika” sa t at be ytte ter e  : ”et kø  eller et a det 
kø ” fre for den nuværende formulering : ”det ene køn eller det andet køn” eksempelvis :  

 
”§ 1. Ved ligebehandling af  (mænd og kvinder erstattes af kønnene) forstås i denne lov, at der ikke finder 

forskelsbehandling sted på grund af køn (eller kønskarakteristika). Dette gælder både direkte forskelsbehandling og 

indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling. 

 

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn (eller kønskarakteristika) behandles 

ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte 

forskelsbehandling på grund af køn (eller kønskarakteristika) foreligger herunder ved enhver form for negativ 

forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen. 
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Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der 

tilsyneladende er neutral, vil stille personer af et køn ringere end personer af et andet køn, medmindre den 

pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde 

det er hensigtsmæssige og nødvendige.” 

 

 

MVH  

 

Inge T. Thapprakhon                                                                         Stephanie Stine Toft  
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