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Retspolitisk Forening er positivt stemt over forslaget, som vil indebære en styrkelse af personer 

med handicaps beskyttelse mod hadefulde ytringer i det offentlige rum og en ligestilling af personer 

med handicap med andre udsatte grupperinger.  

 

Straffelovens § 266 b 
Retspolitisk Forening er positiv overfor, at personer med handicap i fremtiden også vil nyde 

beskyttelse under straffelovens § 266 b mod truende, forhånende eller nedværdigende tale fremsat til 

en bredere offentlig kreds, som er rettet mod handicappede. 

Lovændringen sikrer, at de grupper, der er beskyttet mod hadefulde ytringer i straffelovens § 266 b, 

svarer til de grupper, som er beskyttet af den generelle strafskærpelsesbestemmelse i straffelovens § 

81, stk. 1, nr. 6, hvor personer med handicap efter lovændring L 2021 709, i dag også nyder 

beskyttelse. 

Hensynet til ytringsfriheden og den frie offentlige debat ses ikke at blive kompromitteret ved denne 

ændring af straffeloven. Selvom ytringer, der tidligere ikke var kriminaliserede, vil blive 

kriminaliseret, så har de danske domstole udviklet en nuanceret afvejningsmodel, efter hvilken 

hensynet til den offentlige debat og ytringsfriheden afvejes over for hensynet til at beskytte den 

udsatte gruppes mod hadefulde ytringer i hver enkelt sag.  Tværtimod kan lovændringen gøre det 

nemmere for personer med handicap at deltage i den offentlige debat.  

Hermed er lovændringen også med til at sikre, at Danmark lever op til sine folkeretlige forpligtelser 

efter FN’s handicapkonvention, hvor Danmark blandt andet jf. artikel 29 er forpligtet til at sikre, at 

personer med handicap fuldt ud kan deltage i offentlige anliggender. Denne styrkelse og 
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understregning af konventionens formål hilser Retspolitisk Forening særligt velkommen i disse tider, 

hvor der fra forskelligt politisk hold ellers ofte ses hyppigere angreb på princippet om, at Danmark 

bør leve op til sine internationale forpligtelser. Måtte der komme flere af den slags 

styrkelsesinitiativer! 

 

Handlingsplan mod diskrimination 
 

Lovgivning kan dog ikke stå alene. Hvis personer med handicap (og andre minoriteters) adgang til at 

deltage i den offentlige debat uden at blive udsat for hadtale for alvor skal sikres, kræver det, at 

omfanget af problemet i første omgang afdækkes i fortsættelse af f.eks. Trygfondens undersøgelse 

fra 2021 ”Angreb i den offentlige debat på Facebook”.  

Regeringen bør derfor overveje at følge lovændringen op med en egentlig handleplan, der eventuelt 

kombineret med en oplysningskampagne kan sikre, at personer med handicap har en effektiv og reel 

mulighed for at deltage i den offentlige debat uden at skulle frygte at blive udsat for hadtale.  
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