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LHBT-PERSONER 
HAR BLITT UTSATT 
FOR HATYTRINGER



Visste du at...

LHBT-personer utsettes for dobbelt så mange hatytrin-
ger som den øvrige befolkningen?

Hatytringer har ingen felles definisjon, men forstås ofte 
som ytringer av en hatefull eller diskriminerende art, 
som retter seg mot en gruppe eller mot et individs (an-
tatte) gruppetilhørighet. 

Hatytringer kan i noen tilfeller være straffbare. Det sam-
me kan trusler, hets og trakassering være. 

Ifølge straffeloven § 185 risikerer du bot eller inntil tre 
års fengsel om du offentlig truer, forhåner eller frem-
mer hat, forfølgelse eller ringeakt mot noen på grunn av 
deres 
a) hudfarge, etnisitet, nasjonalitet,
b) religion eller livssyn, 
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.





Netthat er et samfunns-
problem

Internett har gjort mye positivt for ytringsfriheten, men 
har også ført til utfordringer. Tonen på nett kan være 
svært røff, og nettet muliggjør betydelig spredning av 
hatefulle ytringer, trusler og hets.

Også netthat som ikke er ulovlig, kan være et stort pro-
blem for den eller de som rammes – og for samfunnet 
som helhet. Hvis hat mot utsatte grupper forplanter 
seg, er det svært alvorlig. Det kan også gå ut over andre 
menneskerettigheter, slik som privatlivsvernet og diskri-
mineringsvernet. 

Hvis ytringsklimaet blir så dårlig at enkeltpersoner og 
grupper vegrer seg fra å delta i offentligheten, undergra-
ver det en sentral grunn til at vi beskytter ytringsfriheten 
– nemlig at flest mulig ulike stemmer skal kunne brytes 
mot hverandre.





Fakta om hets og hat mot 
LHBT-personer

I løpet av det siste året sier...

                     at de har blitt utsatt for konkrete 
                     trusler

                     at de har blitt utsatt for hatytringer
                     

                     at de har opplevd nedsettende 
                     kommentarer
                     

Kilde: Institutt for samfunnsforskning, Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-
personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen (2019:4).
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Dette kan du gjøre om du 
blir utsatt for hatytringer

Kontakt politiet. Politiets nettpatrulje gir deg råd og 
veiledning om kriminalitet på internett.

Kontakt Likestillings- og diskrimineringsombudet. De 
kan gi deg råd om hva du kan gjøre hvis du har blitt dis-
kriminert. 

Besøk nettsiden nohate.no. Der får du tips og råd om 
hvordan du håndterer ulike former for netthat. 

Ta skjermbilder og dokumentér. Anmeld straffbare 
forhold.




