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Høring- forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 
mv. 

LLH- Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trans personer- viser til 
departementets brev av 17.06.14, og oversender med dette vårt høringssvar. 

LLH mener at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk må inn som eget grunnlag i §§ 77 
og 185 i den nye straffeloven. 

Begrunnelse for LLH sine synspunkter 

l ovennevnte bestemmelser gis personer med en homofil orientering en spesifikk 
beskyttelse mot å utsettes for hatkriminalitet eller hatefulle ytringer. Det heter i§ 77, 
bokstav i), at straffen skal skjerpes dersom den; 

"har sin bakgrunn i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske 
opprinnelse, homofile orientering, funksjonsevne eller andre forhold som støter 
an mot grupper med et særskilt behov for vern" 

Mens hatefulle ytringer reguleres i lovens § 185. Det heter at slike ytringer er straffbare 
dersom de skyldes fornærmedes; 

" a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, 
b) religion eller livssyn, 
c) homofile orientering, eller 
d) nedsatte funksjonsevne" 
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Ingen av bestemmelsene nevner de som bryter med samfunnets normer for 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, den gruppen som ofte omtales som transpersoner. l 
§ 77 vil transpersoner kunne dekkes av begrepet "grupper med et særskilt behov for 
vern", mens de ikke vil kunne omfattes av nåværende ordlyd i § 185. 

Vi mener derfor ordlyden i disse bestemmelsene må endres. Dette for å bedre verne 
trans personers rett til å kunne bevege seg i samfunnet uten å være ekstra utsatt for 
kriminalitet og/eller hets bare fordi de bryter med ovennevnte normer. At 
kjønnsidentitetf-uttrykk nevnes spesifikt vil vise at hatkriminalitet og hatefulle ytringer 
motivert ut fra negative holdninger i forhold til denne gruppen er like straffverdig som 
de øvrige nevnte grunnlag. Når det gjelder§ 77 vil en sekkekategori som "grupper med 
et særskilt behov for vern", kunne gi transperoner et dårligere vern enn de som er 
spesifikt nevnt i lovteksten. 

l diskrimineringsloven om seksuell orientering er denne gruppen allerede nevnt spesielt, 
jf lovens § 1. Vi mener dette bør avspeiles og samstemmes med øvrig lovverk. 

LLH mener videre at bestemmelsen i diskrimineringslovens § 12 om at offentlige 
instanser pålegges et særlig ansvar for å hindre diskriminering på grunnlag av 
kjønnsidentitetf-uttrykk, også taler for våre forslag til endringer i ordlyd. 

Utover dette har LLH ingen kommentarer til forslaget. 

Med vennlig hilsen 

LlH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bi file og t ranspersoner. 

Oddvar T. F ltin 
Juridisk rådgiver i LLH 
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