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Fredericia, den 3. december 2020 
 
 
Høringssvar vedrørende Udkast til Forslag til ændring af lov om ligestilling af 
kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., 
straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod 
forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer). 
 
Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark støtter lovforslagets intentioner. Ingen skal finde 
sig i diskrimination, forskelsbehandling, hadforbrydelser eller hadefulde ytringer, uanset om det er 
på grund af køn, race, tro, religion eller seksuel orientering. Vi oplever dog, at lovforslaget rummer 
flere vanskelige aspekter og indeholder en del ubekendte faktorer. 
 Lovforslaget rejser i det lys uklarheder, der bekymrer os. For opnår man ikke mest af alt ved 
lovforslaget i sin nuværende form at tilgodese nogle minoriteter i samfundet, for samtidig at skabe 
uklare forhold og usikre retstilstande for andre, herunder eksempelvis i kirkelige og religiøse 
sammenhænge? Vi vil nævne nogle af disse forhold og uddybe nedenfor: 

1) Uklarhed for konsekvenser af definitionerne i lovens formål  
2) Diskrimination: usikkerhed om hvad der kan opfattes som diskriminering 
3) Ophævelse af forskel vedr. inden for og uden for arbejdsmarkedet 
4) Skyldig til andet er bevist? 
5) Om gældende undtagelser på det kirkelige område 

 
1. Uklarhed for konsekvenser af definitionerne i lovens formål 
Vi mener ikke, at det er nødvendigt i lovgivningen eksplicit at nævne ”kønsidentitet, kønsudtryk og 
kønskarakteristika”. Vi vurderer, at disse definitioner anlægger en bestemt opfattelse af køn, som mest 
tager hensyn til nogle personer, særligt transkønnede og interkønnede, og at det sker på bekostning 
af andres opfattelse. Vi deler den hensigt at imødegå en uklar lovgivning, hvor den enkelte kan have 
svært ved at gennemskue lovgivningen og sine rettigheder. Men det er en direkte uheldig løsning, 
hvis et lovforslag kun afhjælper den situation for nogle, men samtidig skaber uklarhed og usikker-
hed for andre. Derfor foreslår vi, at sagen bør kunne løftes frem på anden vis uden at lovfæste ét 
bestemt syn på køn. 
 Vi medgiver, at disse definitioner kan være med til at afklare begreber i forhold til usikre rets-
tilstande, men noterer os, at det ved gennemgang af lovene er anført, at selvom kønsidentitet og 
kønsudtryk ikke udtrykkeligt er anført som beskyttelsesgrunde, så er det dog hidtil lagt til grund, at 
de er omfattet af begrebet køn i lovene og dermed i praksis er beskyttet både inden for og uden for 
arbejdsmarkedet samt i straffeloven og racediskriminationsloven (jf. side 10-11). Vedtages lovfor-
slaget, er det vanskeligt at gennemskue, om det ud fra lovgivningen fortsat er muligt at hævde et 
andet syn på køn i samfundet end en normkritisk opfattelse i forhold til eksempelvis et mere 
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traditionelt syn på køn (biologisk betinget), samt hvad det vil få af betydning og konsekvenser for 
de sager, der indberettes for Ligebehandlingsnævnet.  
 Vi vil derfor anbefale, at der til gældende lov alene indsættes ”seksuel orientering” i et nyt § 1, 
stk. 2, så formuleringen lyder: ”Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskels-
behandling på grund af køn og seksuel orientering samt at modvirke chikane og sexchikane.” Og at 
der sker en tilsvarende tilpasning i de love, som er nævnt i lovforslaget. 
 
2. Diskrimination: usikkerhed om hvad der kan opfattes som diskriminering 
I lyset af vores usikkerhed om, hvad begreberne kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika helt 
præcist vil dække over, og hvad det vil kunne komme til at betyde i praksis, rejser der sig også en 
uklarhed om, hvordan diskriminering eller krænkelse nærmere bestemt skal defineres. 
 Med en klassisk kristen forståelse af køn og seksualitet vil der selvsagt være en holdning og heraf 
en praksis, som er begrundet i teologiske årsager, men som ikke handler om at diskriminere eller 
krænke. Det kan eksempelvis være: ikke at vie to af samme køn og undervise om, at ægteskabet er 
mellem en mand og en kvinde; fastholde det bibelske syn på mennesket, at det er skabt som mand 
og kvinde; at det ikke altid er muligt for LGBTI-personer at blive ansat som præster, missionærer 
eller indgå i ledelse, repræsentative funktioner m.v., da disse må kunne stå på mål for kirkens eller 
organisationens teologiske fundament og formål. Der vil altså være tale om holdninger eller 
forskelsbehandling, som nogen kunne opfatte som diskrimination eller krænkelse.   
 Når det i lovforslagets kapitel 2a § 3b (side 2) fremgår, at “Ingen må udsætte en anden person for 
direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk 
eller kønskarakteristika. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af seksuel 
orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika betragtes som forskelsbehandling,” 
vil det kirkelige arbejde, så blive ramt her? Efter vores bedste opfattelse hverken ”udsætter” 
og/eller ”instruerer” vi nogen til at forskelsbehandle, men praktiserer en kristen overbevisning ud 
fra et bibelsk menneskesyn, som ikke bør være underlagt et forbud, eller efter lovgivningen bør 
kunne opfattes som kriminelt. 
 Vi arbejder bevidst med sprog, forståelse og adfærd i mødet med LGBTI-personer, så enhver kan 
være velkommen i vores sammenhænge. Flere LGBTI-personer oplever sig også hjemme og rummet 
i vores fællesskaber.  
 Derfor anbefaler vi, at det klart og tydeligt præciseres, om lovforslagets nye forskelsbehand-
lingslov kan få betydning for den ovenfor nævnte teologisk begrundede praksis. 
 
3. Ophævelsen af forskel vedr. inden for og uden for arbejdsmarkedet 
I lovforslagets kapitel 2b § 3i (side 3-4) fremgår det, at “Klager over overtrædelse af forbuddet mod 
forskelsbehandling på grund af køn... seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarak-
teristika... behandles af Ligebehandlingsnævnet.”  
 Under pkt. 3.1.1.5. (side 17-18) er det nævnt, at Ligebehandlingsnævnet for nuværende behandler 
dels sager inden for arbejdsmarkedet om klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfar-
ve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, 
social oprindelse og etnisk oprindelse.), dels sager uden for arbejdsmarkedet alene om klager over 
forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse og handicap). 
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 Med lovforslaget vil man gøre op med denne todeling og give alle, der anser deres rettigheder 
for krænket, mulighed for at få deres sag hørt og ført i Ligebehandlingsnævnet med mulighed for 
godtgørelse og økonomisk kompensation – uagtet om man reelt har mistet penge eller ej. 
 Vi forstår hensigten med at give bedre vilkår for, at sager om forskelsbehandling også uden for 
arbejdsmarkedet kan få et regi, hvori de kan høres (f.eks. ved afvisning af et boligselskab, jf. eksem-
plet side 18). Men det bliver uklart for os, når der anføres på side 10: ”Uden for arbejdsmarkedet er 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering omfattet af racediskriminationsloven, men loven 
indeholder ikke en eksplicit beskyttelse mod indirekte forskelsbehandling eller chikane. Hertil 
kommer, at overtrædelse af racediskriminationsloven behandles som en straffesag med strengere 
beviskrav til følge. Det er således arbejdsgruppens vurdering, at beskyttelsen mod forskelsbehand-
ling pga. seksuel orientering er tilstrækkelig inden for arbejdsmarkedet, men at lovgivningen herom 
uden for arbejdsmarkedet kan styrkes.” 
 Vi efterlyser en tydeligere begrundelse for at ændre på denne todeling og ophæve forskellen 
på behandling af sager inden for og uden for arbejdsmarkedet. Man går dermed længere end EU-direk-
tiver foreskriver og udjævner denne forskel. Med rette kan man spørge, om det er nødvendigt i 
dansk ret! Det er en bevidst forskel (med vilje!), at EU giver en forskellig beskyttelse, og at man har 
implementeret det sådan i Danmark. Hermed gælder tydelige forhold inden for arbejdsmarkedet, 
mens man udviser et vist hensyn til civilsamfundet. Hvad vil der ske, hvis man ophæver denne forskel for 
adgang til Ligebehandlingsnævnet? Mistes der en beskyttelse af civilsamfundet? Det bør klarlægges. 
 Derfor anbefaler vi, at man opretholder denne forskel, så man ikke skaber usikkerhed og uklar-
heder for personer i al almindelighed. 
 Vi anbefaler, at man til grunde for klager om forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet 
tilføjer ”seksuel orientering”, så der sker en styrkelse af beskyttelsesgrunde. 
 Endvidere anbefaler vi, at der gives et klart svar på, om kirkelige organisationer og trossamfund 
er undtaget, eller om man med dette lovforslag reelt har bestemt-, at vores tilgang til/syn på køn, 
seksuel orientering m.v. per definition er udtryk for forskelsbehandling, og om vi derfor kan risikere 
at skulle forsvare os i Ligebehandlingsnævnet? 
 
4. Skyldig til andet er bevist? 
I lovforslagets kapitel 2a § 3b stk. 4 (side 2) fremgår det, at “Hvis en person, der anser sig for kræn-
ket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte 
eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten, at bevise at ligestillingsprincippet ikke 
er blevet krænket.” 
 På side 18 (og side 40) bliver det nævnt, at man, ligesom i sager om forskelsbehandling inden for 
arbejdsmarkedet, også vil indføre et princip om delt bevisbyrde i sager uden for arbejdsmarkedet. 
Dette betyder i praksis, at den enkelte kun skal påvise en faktisk omstændighed, for eksempel at en 
given person ikke bliver valgt til et åndelig tillidshverv, og hvis dét giver anledning til blot en 
formodning om, at det kunne være udtryk for forskelsbehandling, så kan vedkommende få sagen 
frembragt i Ligebehandlingsnævnet. Og i den sag vender bevisbyrden, så det bliver “den anklage-
de”, som skal bevise, at der ikke har tale om forskelsbehandling eller krænkelse i hverken direkte 
eller indirekte henseende. 
 Vi stiller os meget kritisk over for, at bare dét, at man “anser sig for krænket” og at bare “en 
formodning om forskelsbehandling” er nok til at få sin sag for Ligebehandlingsnævnet med 
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mulighed for økonomisk godtgørelse. Vi er også kritiske over for forslaget om, at bevisbyrden falder 
tilbage på “os som anklaget” – for hvordan beviser man, at noget ikke er sket? Det vil egentlig 
betyde, at kirkelige organisation, trossamfund m.fl. kan pålægges store byrder for at skulle bevise 
sin uskyld. 
 Derfor anbefaler vi, at det tydeligt fremgår, at dette ikke handler om en hetz mod dem, der har 
et traditionelt syn på ægteskab og en klassisk kristen opfattelse af køn og seksualitet, så de alene ud 
fra deres trosgrundlag anses som værende krænkende. 
  Vi mener, at her må gælde den frihed, som er nævnt i grundloven § 67: “Borgerne har ret til at 
forene sig i samfund og dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at 
intet læres eller foretages, der strider mod sædeligheden og den offentlige orden” 
 
5. Om gældende undtagelser på det kirkelige område 
På side 35-35 og 39 fremgår det, at forskelsbehandling kan ske, hvis ”det er begrundet i et legitimt 
mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige”. Endvidere er der på 
side 44 (samt side 50) omtalt ”undtagelser for forbuddet mod forskelsbehandling”, men det fremgår 
ikke klart, hvordan det stiller os på det kirkelige område i disse forhold. 
 Som det har været anført i de forrige punkter, savner vi en tydeliggørelse af, om de lovgivnings-
mæssige undtagelser – i forhold til ligestillingsloven og forskelsbehandlingsloven, der er på det 
folkekirkelige område og for trosamfundene (jf. Trossamfundsloven) – fortsat vil gælde, såfremt 
dette lovforslag vedtages? 
 Vi anbefaler, at det tydeligt kommer til at fremgå, at disse undtagelser fortsat er gældende og 
dermed skabe klarhed på området. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Vi har som nævnt i begyndelsen stor forståelse og sympati for intentionen bag dette lovforslag, men 
samtidig oplever vi, at hensynet til og styrket beskyttelse af en række minoriteter kan få konsekven-
ser for andre grupper i samfundet, herunder det kirkelige område. Det har sikkert ikke været tilsig-
tet, men de anførte bemærkninger til lovforslaget giver grund til bekymring. 
 Vi håber, at vores anbefalinger vil indgå i udvalgsarbejdet. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
p.v.a. 
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