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Filmen ”Bag smilet (3)  - Seksuel orientering og hadforbrydelser” 
 

Forslag til anvendelse i samfundsfag på c-niveau 
 

Om filmen 
Filmen handler om, hvordan Frederik Julius Dahler har oplevet mobning, diskrimination og hadforbrydelser 

igennem sin ungdom. Filmen og det nærværende materiale handler om mobning, diskrimination og 

hadforbrydelser. Materialet er særligt henvendt til 1g elever og kan bruges i forbindelse med etablering af 

klasserumskultur og/eller i samfundsfagsundervisningen på c-niveau på ungdomsuddannelserne/gymnasiet.  

Formålet er at formidle viden og skabe grundlag for en kvalificeret debat i klasserne om den mobning 

diskrimination og de hadforbrydelser, som LGBT+ personer udsættes for i samfundet, herunder også på 

uddannelsesinstitutionerne. 

Materialet omfatter forståelsesspørgsmål til filmen om hadforbrydelser. Opgaverne tager udgangspunkt selve 

filmen, i gældende lovgivning og domstolsafgørelse samt i hadforbrydelser set i et sociologisk lys. 

 

Om brugen af filmen samfundsfag. 
 

Bemærkning omkring film og opgave til et politikforløb 
LGBT+ gruppen er et eksempel på en minoritet, der er udsat i forhold til deres rettigheder. I den 
sammenhæng er materialet velegnet til at belyse ”politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i 
et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene”. Alle opgaver drejer sig om grundlæggende 
rettigheder i samfundet ud fra en kønsproblematik. Opgaverne 1-3 tager udgangspunkt i lovgivning og dens 
konkrete anvendelse. Opgave 4 kan bruges som et eksempel på, hvordan en NGO agerer som lobbyist i den 
politiske offentlighed og let kan blive fanget ind af andre politiske dagsordner.  

 

Opgave 1.  

 

Spørgsmål til filmen. 
1. Hvad forstår man ved betegnelserne ”mobning”, ”diskrimination” og ”hadforbrydelse”? 

2. Hvor omfattende er fænomenet ”hadforbrydelse” i Danmark, ifølge filmen? 

3. I hvilket omfang er borgerne i Danmark beskyttet mod hadforbrydelser? 

4. Hvilke forklaringer er der på, at LGBT+ gruppen er særlig udsat i forhold til mobning og 

hadforbrydelser?  

5. Hvorfor diskriminerer og mobber en person en anden, og hvorfor begår nogen hadforbrydelser? 

6. Hvem er den/de personer, der begår mobningen, diskriminationen, hadforbrydelsen?   

7. Hvilke former for mobning, diskrimination og hadforbrydelser kan I nævne og hvordan og hvor 

foregår det?  

8. Hvordan påvirker det den person der bliver ramt af det?  
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9. Tag en runde i gruppen:  ”har nogen i gruppen oplevet mobning, diskrimination eller 

hadforbrydelser, der handlede om en persons seksualitet? Hvis I har, hvordan reagerede I så? 

 

Opgave 2. 

 
I gruppen skal I notere svarene på spørgsmålene nedenfor og huske at alle synspunkter i debatten skal 

begrundes. 

 
1. Undersøg og diskuter, hvilke rettigheder grundloven giver en som LGBT+ person.  

2. Opstil med udgangspunkt i §71-78 i grundloven en liste med konkrete ting, man har ret til og kan 

foretage sig som LGBT+ person i Danmark. 

 

Lovgivningstekst: ”Grundloven af 1953” 

§ 71  

Stk. 1.  
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske 

eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for 

frihedsberøvelse.  

 

§ 72  

Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og 

andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen 

lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.  

§ 77  

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under 

ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på 

ny indføres.  

§ 78 stk. 1.  

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt 

øjemed.  

 

Opgave 3: Straffeloven 

I gruppen skal I notere svarene på spørgsmålene nedenfor og huske at alle synspunkter i 

debatten skal begrundes. 
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1. Med udgangspunkt i Straffeloven §266 (se nedenfor) skal I undersøge og diskutere, hvilken 

beskyttelse danske borgere nyder i forhold til at udleve sin personlige og sociale identitet? 

2. Vurder om eksemplet med Frederik Julius Dahler falder inden for §266b’s bestemmelser. 

3. Diskuter om bestemmelserne i Straffeloven er præcise nok i forhold til hadforbrydelse, om de er 

hårde nok, om de er relevante, eller om straffen skulle være noget andet (fx 

genopdragelse/resocialisering).  

4. Diskuter hvorvidt love og jura løser problemet omkring LGBT+ personers sikkerhed. Begrund jeres 

synspunkter i løbet af jeres debat. 

 

Lovgivningstekst: ”Straffeloven”1 

 § 266 b. Stk. 1 ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds 

fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, 

forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske 

oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.” 

§ 266 b. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende 

omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed. 

 

Opgave 4: Domstolene 

 
Nedenfor kan I læse resuméet af en domstolsafgørelse i en hadforbrydelsessag. Hvad er jeres vurdering af 

den kriminelle handling, og den dom den har medført? 

 

Tekst: Fængsel i 1 år og 3 måneder for hatecrime  
24-10-2013  

Københavns Byret har den 24. oktober 2013 afsagt dom i sag mod en 21-årig mand for grov vold i 

gentagelsestilfælde begået mod en transseksuel. 

Den 21-årige mand blev ved dommen fundet skyldig i legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter 

efter straffelovens § 2452, stk. 1, jf. § 247, stk. 13, jf. § 81, nr. 6, ved den 4. juni 2013 ca. kl. 17.55 ud for 

Industriens Hus, Vesterbrogade 1 i København i anledning af forurettedes seksuelle orientering eller 

lignende, at have tildelt forurettede et slag i baghoved med en hammer, hvorved forurettede blandt andet 

pådrog sig et kraniebrud.  

                                                             
1 1 https://danskelove.dk/straffeloven 
2 § 245 Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, 
straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal 
dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed. 
Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes 
med fængsel indtil 6 år. 
3 § 247: Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for 
forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes 
med indtil det halve. 
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Retten lagde ved afgørelsen til grund, at tiltalte ved Københavns Hovedbanegård havde bemærket en mand 

klædt som kvinde. Tiltalte havde derefter fulgt efter vedkommende, og uden forudgående kontakt slog 

tiltalte den pågældende i baghovedet med en hammer. 

 

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder. Endvidere skal tiltalte betale erstatning til forurettede.  

 

Ved strafudmålingen blev der særlig lagt vægt på, at der var tale om slag i hovedet med en hammer, hvilket 

medførte kraniebrud og alvorlige skader på forurettede. Retten lagde videre vægt på, at tiltalte 2 gange 

tidligere var dømt for vold, og at volden havde baggrund i forurettedes seksuelle orientering. I straffen 

indgik endvidere en reststraf på fængsel i 42 dage fra en tidligere dom.4 

 

Opgave 5. Livsformer 

 
1. Hvad handler artiklen” Ørstedsparkens bøsser i skudlinjen” om? 

2. Hvad er jeres opfattelse af problemet? 

3. Hvilke løsninger mener I, der er på problemet? 

1. Diskuter hvorfor det er svært at få dømt hadforbrydere.  

 

Tekst: Ørstedsparkens bøsser i skudlinjen 
 

Af Lars Borking, Information d.29. august 2008. 

De kommer der for at knalde, ikke for at blive knaldet ned. Ørstedsparken midt i København er bøssernes 

park, og i mere end 100 år har mænd knaldet, suttet og kysset i parkens buske. Men på det seneste har 

nogle grove overfald gjort parkens liderlige gæster mere skræmte 

Under den solide jernbro står man ud til den smukke sø med udsigt til den store hestekastanje i 

Ørstedsparken i Københavns centrum. Brugte kondomer og afrevne poser med glidecreme viser, hvordan 

skråningen under broen er et yndet knaldespot. En elskovsrede for parkens bøsser. 

Glen Jeppesen fortæller, hvordan han - her under broen - engang var ved at give en rigtig "lækkerbisken" et 

ordentligt blowjob. Men det regnede, og selv om der er ly under broen, var skråningen blevet så smattet, at 

Glen mistede balancen og trak sin fangst med i vandet. 

"Efter det måtte vi bare grine og ryge en smøg," fortæller Glen Jeppesen. 

Det er her, under broen, at eventyret om Bukke Bruse og mantraet: "Nu kommer jeg og tager dig" får en 

helt ny betydning. 

Det er 20 år siden, Glen Jeppesen var i parken første gang, og de seneste år er han kommet her 

regelmæssigt. Egentlig elsker han parken, men han er blevet bange for at komme her. 

"Det er et super cool sted, men der er mange, som er skræmte nu," siger Glen Jeppesen. 

                                                             
4 Domstol.dk 
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Dø, bøssesvin 
For en måned siden blev Glen Jeppesen udsat for et ekstremt brutalt overfald. Nu kommer han kun i parken 

sammen med venner, og Glen skal ikke nyde noget af sex i det fri for tiden. Om aftenen den 22. juli satte 

han hånden på lågen ind til parken, og før han nåede at opdage det mindste, blev han tævet i hovedet med 

et bræt fra en vejafspærring. 

Tre unge mænd overfaldt ham og fortsatte med at tæve og sparke ham, mens han lå ned. 

"De var fuldstændigt sindssyge, og en stod bare og slog helt vildt ud i blinde, hver gang jeg begyndte at 

rejse mig," fortæller Glen Jeppesen. 

"De råbte ’dø, bøssesvin’, og så slog den ene mig i hovedet med et bræt med søm i." 

Glen fik knust kæbeleddet i den ene side og brækket kæben i den anden. Fra venstre øre går et langt ar ned 

over kæben. Han fik bøjet flere ribben og har ikke kunnet spise indtil for nylig. Hans venstre øje er vidt 

opspærret, og han kan ikke blinke, fordi nerven er beskadiget. 

 

Få anmeldte overfald 
"Der har været mange overfald i parken på det seneste," siger Glen Jeppesen. 

Han kender selv en otte stykker, der også er blevet overfaldet, og Glen skyder på, at der kan være tale om 

helt op til 50 overfald indenfor den seneste måned. 

"Mange tør ikke anmelde det, for folk bliver skræmte og gider samtidig ikke forklare, hvad de lavede i 

Ørstedsparken," siger Glen Jeppesen. 

"En fik knust sine briller, og så løb han bare. Det er jo ikke alle, der bliver så ilde tilredt som mig. Og derfor 

gider folk måske heller ikke anmelde det." 

(fork..) 

 

Hvem overfalder bøsser? 
Overborgmester i København, Ritt Bjerregaard, lovede for nyligt at hjælpe Landsforeningen for Bøsser og 

Lesbiske med finansieringen af en undersøgelse for at få et bedre overblik over levevilkårene for bøsser og 

lesbiske herunder, hvor meget diskrimination der foregår. Men indtil videre er oplysningerne på området 

meget sparsomme, og derfor er det også svært at vide, hvorvidt Karen Jespersens forestillinger har noget 

med virkeligheden at gøre. 

De tre unge, som overfaldt Glen Jeppesen, var havde anden etnisk baggrund end dansk, og han mener selv, 

at langt de fleste overfald i Ørstedsparken kommer fra den kant. 

På den anden side fortæller gartner Frank Olsen, hvordan der altid har været overfald på bøsser i parken. 

Frank Olsen møder i dag ældre danskere, der fortæller, hvordan de i deres ungdom kom i parken for at 

banke bøsser, når de kedede sig. 

(Fork..) 
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Kommentarer: 
T.M: 29. august, 2008 - 00:48 

At kalde fysisk vold for diskrimination er vist endnu et eksempel på new speek. 

Vold med motiv i etnicitet, seksuel orientering eller politisk er jo klasser værre end tumpede gamle damer 
som råber efter mænd med turban, 
eller studieværter som fortæller upassende vittigheder om bøsser. 

Og så lidt om tal: 
128 tilfælde, heraf 52% fysisk vold = 67 tilfælde, heraf 31% inden for den seneste måned = 21 tilfælde af 
fysisk vold. 
Det ryster mig sq lidt !! 

Dette kun blandt folk som kender lige præcis denne site. Og hvilket mørketal opererer vi med her ???? 
Måske skulle man give bøsser lov til at bevæbne sig. 

 

(forkort …) 

KA: 30. august, 2008 - 17:50 

Folk der dyrker sex med andre mænd bør tænke sig om. Og gøre det sted hvor dette ikke generer nogle. Nu 
holder jeg selv af at dyrke sex i det fri; derfor kan man godt tænke sig en smule om. Og tage en smule 
hensyn til andre mennesker. Uanset om dyrker som hetero eller homoseksuel. 

 

P.H 30. august, 2008 - 18:39 

NEJ! John Stenvand, nu må den retlinethed fandengaleme have en ende! Bøsserne har HÆVD på Parken, og 
det er stort set de eneste - bortset fra på det sidste åbenbart nogle overfaldsmænd - der færdes der 5/7-del 
af ugens nætter. 
 

P.H. 30. august, 2008 - 19:07 

Jamen, John Stenvand, hvorfor? I hvilken mand bor der ikke en jæger (og samler)? Det er nøjagtig det, der 
er tale om. 
 

H.J.L. 30. august, 2008 - 20:59 

Personligt har jeg bollet mange forskellige steder, også i en kano, men jeg har nu aldrig ment, at det var 
samfundets opgave at sørge for reservater, hvor jeg kunne boltre mig. 

Misforstå mig ikke, selvfølgelig skal disse voldsidioter ikke tæve folk, hvad enten de boller på den ene eller 
den anden måde. 

Jeg kan nu ikke lade være med at tænke: det kan da ikke være særlig romantisk at fyre den af under de 
omstændigheder? 
 

P.H. 30. august, 2008 - 21:34 
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Jeg tror egentlig, John Stenvand, at jeg er mere med på, at bøsserne ordner overfaldsmændene ved noget 
selvjustits. Jeg tror, det vil være langt mere præventivt. 
Fordi man ikke kan forstå noget, behøver man jo ikke at være imod. Lyt til den flinke gartner, han er et fund 
til det job. Og hvor ville han kede sig i Kongens Have. 
 

P.H. 30. august, 2008 - 21:58 

Nogen bøsser vil gerne have tæsk, men IKKE på den måde, kan jeg med ret stor sikkerhed garantere. 
Mht. det dér selvtægt, er jeg nu også kommet lidt i tvivl, John Stenvand, for mange vil måske risikere at 
ende med pædofilianklager, voldsmændenes alder taget i betragtning. ;-) 
Mht. Frank Olsen kan du jo selv læse, hvad han har udtalt til artiklen. 

Det er altid mere interessant at spørge ’hvorfor’, John Stenvand, og i dette tilfælde ’hvorfor nu’? For der 
har været bemærkelsesværdigt stille mht. overfald på bøsser i ganske mange år. Hvad er det for en 
reaktion, vi ser? Næppe ’Islams voksende indflydelse’, for den er der godt nok ikke nogen, der kan få øje på. 
 

P.H.. 31. august, 2008 - 12:36 

Surprise: det er de færreste bøsser, der kun boller i parker - det gør de OGSÅ. Det har de altid gjort. Dels er 
det praktisk, når man har mødt en fyr på en bar, dels er det storslået at bolle i ’naturen’, dels er det en 
enestående jagtmark, og så er det utroligt, at nogen kan have et problem med det. Det er jo foregået sådan 
altid! Løs Wilhelm von Rosens glimrende danske bøssehistorie "Månens farve", hvis I er i tvivl. 
Og så den med, at bøsser gør sig forskellige. Ja! Det har været den første paragraf i alle bøssepolitiske 
manifester nogensinde. Og kampen går for at muliggøre andres frigørelse af deres forskellighed. Den 
største undertrykkende faktor i samfundet, stærkt konkretiseret for homoseksuelle, er netop konformitet - 
på trods af at den faktisk sender rigtig mange mænd på natlige ekspeditioner til parker og toiletter for at 
udleve en drøm om frihed og ’forbudt’ sex. 
 

 

Om brugen af filmen i forbindelse med et sociologiforløb 
 

Filmen kan bruges i sammenhæng med et forløb i sociologi såvel som i politik. De kan ske i 

sammenhæng med en lærebog (fx Bøndum og Hansen ”Luk samfundet op”).  

 
Som underviser kan man afhængig af den tid der er til rådighed vælge at vise hele filmen i klassen og 

efterbehandle den enten i grupper eller inde i klassens fællesrum. Man kan også udvælge sekvenser eller man 

kan vælge at give filmen for som lektie og herefter benytte opgaver og tekst materialer i løbet af lektionen. 
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Opgave  

Det følgende handler om gerningsmændene bag hadforbrydelser. Artiklen stammer fra et 

indlæg og en efterfølgende debat på informations hjemmeside om emnet. 

2. Hvad er baggrunden for, at Landsforeningen for bøsser og lesbiske (i dag kaldet LGBT 
Danmark) skriver dette indlæg? Hvad protesterer de imod? 

3. I kommentarer til artiklen har forfatteren givet et signalement af hadforbryderen. Hvad når 

vedkommende frem til i sin konklusion om hadforbrydelser? 

4. Har nogen i gruppen haft oplevelser omkring hadforbrydelser (været vidne til, kender nogen, der har 

været udsat for noget, eller andet)? 
5. Diskuter med udgangspunkt i de sociologiske begreber, ”socialisation”, ”Normer”, ”Værdier” og 

”Roller”, hvorvidt I ud fra den sociologiske teori kan støtte konklusionen i teksten om hvem der 

begår hadforbrydelser, eller om tingene måske hænger anderledes sammen.  

 

”Hate Crime - hvem er gerningsmanden?” 
      

AF KIM FOSS LUND, LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE, KOORDINATOR I 

ARBEJDSGRUPPEN OM HATE CRIMES 

Homoseksuelle bliver udsat for hate crimes. Politisk aktive bliver udsat for hate crimes. Religiøse 

grupper bliver udsat for hate crimes, og etniske minoriteter bliver udsat for hate crimes - men 

hvem er gerningsmanden? 

Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL) har formået, at sætte hate crimes på den politiske 

dagsorden, fordi vi kan konstatere en stigning i antallet af hate crimes begået mod homoseksuelle. 

Og fordi vi fra undersøgelser af problemet i en række nabolande kan konstatere, at hate crimes her 

er i stigning - både i omfang og i karakter. Lande, som Danmark almindeligvis sammenligner sig 

med. 

Derfor har vi argumenteret for behovet for en registrering af de anmeldelser, som politiet får fra 

personer, der har været udsat for en hate crime. En registrering, som sigter mod at skabe konkret 

viden om omfanget af hate crimes, og - i bedste fald - også hvor, hvornår og af hvem disse hate 

crimes begås. En registrering, som respekterer anmelders krav på og ønske om anonymitet i 

forhold til seksuel orientering, men således at hate crime får sin egen plads i politiets statistik over 

voldsanmeldelser. 

Unødig sammenkobling 

Men LBL protesterer, fordi vi oplever, at den politiske velvilje til at undersøge muligheden for en 

registrering af hate crimes bliver koblet unødvendigt sammen med et forlig på 

integrationsområdet, således som tilfældet er i den netop vedtagne integrationspakke. En sådan 

kobling trækker en unødvendig og klart udokumenteret linje mellem minoritets-etnicitet og hate 

crimes begået mod homoseksuelle. 
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Intet belæg 

LBL har nemlig intet belæg for at sige, endsige påstå, at hate crimes alene begås af unge mænd med 

anden etnisk baggrund end dansk - ligesom vi heller ikke kan sige, at hate crimes alene begås af 

unge mænd med majoritetsetnisk dansk baggrund. 

Vi siger ikke, at der ikke blandt gerningsmændene findes unge med anden etnisk baggrund - for det 

gør der. Men vi ved også, at der blandt visse unge danske mænd, på nogle uddannelsesinstitutioner 

i bl.a. hovedstadsområdet, aftales raids og sammensætning af "tæskehold", som opsøger det 

homoseksuelle miljø for at udse sig tilfældige homoseksuelle, som de efterfølgende overfalder. 

Det er derfor LBL's opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt at have sin konklusion låst fast ved 

udarbejdelse af kriterierne og forudsætningerne for en undersøgelse af registreringsmulighederne, 

når denne jo netop sigter mod at skabe øget overblik og konkret viden om såvel den overfaldnes 

som gerningsmandens baggrund og situation. 

(…. forkortet) 

 

Vi appellerer! 

Vores appel til landspolitikerne er derfor: Vær åbne over for en reel og ukritisk tilgang til en 

registrering af hate crimes begået mod homoseksuelle og andre grupper, som udsættes for 

hadefulde angreb på deres person, fordi de tillader sig at leve, ytre eller agere anderledes end 

"normen" - hvad det så end måtte være. 

Og lad os så få nogle konkrete tal og dokumenterbar viden på bordet, så vi kan iværksætte en reel 

indsats mod hate crimes. 

Herefter følge en kommentar til artiklen der forholder sig til gerningsmandens baggrund.  

 

Kommentar.  

Der har i den seneste tid i medierne været en del opmærksomhed rettet mod det problem, at 

antallet af overfald på homoseksuelle synes at vokse og i hvert fald har et større omfang end mange 

troede. Og debatten er sædvanen tro hurtigt endt med at handle om overfaldsmændenes antagede 

etniske baggrund. 

Faktum er imidlertid, at vi ikke har nogle hårde tal, der kan dokumentere den procentvise fordeling 

af overfaldsmændenes etniske tilhørsforhold. Men efter alt at dømme så forholder det sig sådan, at 

nogle af overfaldsmændene har en såkaldt anden etnisk baggrund, men at også mange etniske 

danskere overfalder og chikanerer homoseksuelle. Homofobiske overfald begås ikke udelukkende 

men også af mennesker med en muslimsk baggrund. Voldelig homofobi er ikke en muslimsk 

opfindelse, men den er heller ikke et fænomen, som muslimer er immune over for. Derfor er det 

også forkert udelukkende at ville give muslimerne skylden for volden mod homoseksuelle, ligesom 

https://mediehuset-kbh.dk/


Produktion, Mediehuset København – www.mediehuset-kbh.dk 
 

det er forkasteligt at ville tabuisere, at der blandt muslimer, ligesom blandt ikke-muslimer, findes 

dem, der chikanerer og mishandler homoseksuelle. 

 

’Rigtige’ mænd 

Både inden for den kristne vestlige og den muslimske mellemøstlige kultur findes der en lang og 

sørgelig tradition for at fordømme og forfølge homoseksuelle. Indenfor begge kulturkredse findes 

der altså rige muligheder for at begrunde en foragt for homoseksuelle. Heldigvis betyder dette dog 

ikke, at alle kristne eller alle muslimer er homofober, og selv blandt dem, der faktisk er det, er det 

kun et mindretal, der bliver voldelige. 

Den typiske homofobiske voldsmand er, sådan antyder udenlandske undersøgelser i hvert fald, en 

socialt marginaliseret yngre mand, der forsøger at kompensere for sin marginalisering ved hjælp af 

en aggressiv og voldsparat maskulinitet. Ved at banke homoseksuelle kan sådanne mænd få afløb 

for deres aggressioner samtidigt med, at de kan føle sig som ’rigtige’ mænd, også selv om de i den 

reelle verden lige præcist ikke kan leve op til de succeskrav, som der stilles til mænd. Kulturelle og 

sociale forhold kombineres altså med det personlige valg det i sidste instans altid er når man 

vælger at skaffe sig selv en overlegenhedsfølelse ved at chikanere en gruppe, som man foragter og 

opfatter som svag. 

Hatecrimes handler altså ikke blot om kultur og slet ikke blot om en speciel kultur, være den nu 

vestlig eller mellemøstlig. Hatecrimes handler også om sociale forhold, herunder social 

marginalisering, om en aggressiv maskulinitet samt om personlige kriminelle valg. 
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