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S k æ b n e v a l g  f o r  l e s b i s k e ,  b ø s s e r ,  b i s e k s u e l l e  o g  t r a n s k ø n n e d e  
 
 
Det nye folketing kan blive vendepunktet for 
LGBT-rettigheder i Danmark, som er sakket 
bagud sammenlignet med andre lande. I 
1989 var Danmark det første land i verden til 
at indføre registreret partnerskab, så par af 
samme køn kunne få papir på hinanden. I 
1999 var vi det første land til at gøre det 
muligt for et barn at have to juridiske forældre 
af samme køn. 
 
Men nu er vi agterudsejlet. En række lande, 
inkl. Norge, Sverige og Island, har indført 
kønsneutralt ægteskab. Mange lande har 
indskrevet kønsidentitet som 
beskyttelsesgrund i forhold til diskrimination 
og ligebehandling. Mange lande håndterer 
regnbuefamiliers forhold bedre end os. 
 
Ser man på, hvad der er foregået i 
Folketinget det sidste årti, tegner der sig et 
overordnet billede, hvor EL, SF, S, RV og LA 
er gået i front med tiltag for forbedringer, 
mens V, KF, DF og KD har været 
tilbageholdende. Hvis valget fører til et 
folketing med rød blok i regeringskontorerne, 
er der derfor en stor sandsynlighed for, at der 
vil blive rykket på LGBT-området. 
 

 ”Det har været utroligt meget op ad bakke 
de sidste mange år, og spørgsmålet har 
delt rød og blå fløj” siger Vivi Jelstrup, 
forperson for LGBT Danmark, 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, 
biseksuelle og transpersoner, ”så det er 
meget spændende for os at se, hvilken 
udvikling valget vil bringe.” 
 
LGBT Danmark har gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
folketingskandidaterne og stillet dem 15 
spørgsmål om LGBT-politik. De fleste af 
respondenterne er ikke medlem af 
Folketinget i dag, så maske kan 
undersøgelsen siges i højere grad at afspejle 
baglandets holdninger. Også her er rød blok 
klart i LGBT-førertrøjen, men blå blok viser 
mere opblødte synspunkter. 
 
”Det er opløftende for os at se, at der er 
en større forståelse og imødekommenhed 
på den borgerlige fløj blandt kandidaterne 
end hvad vi har set i Folketinget det 
seneste tiår,” udtaler Vivi Jelstrup. ”Man 
kan måske godt se det som et signal fra 
baglandet til folketingsgrupperne,” mener 
hun.  

 

 

 

 

 

Kolofon: LGBT Valg-ekstra 2011, LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, 
lesbiske, biseksuelle og transpersoner, september 2011, Søren Laursen (red.) 

Supplerende dokumenter: 
Seksuel orientering, kønsidentitet og folketingsvalg, valgfolder (pdf) 
LGBT i Folketinget, regneark med lov- og beslutningsforslag 1989-2011 (xlsx) 
Valg2011 kandidatsvar, regneark med kandidaters svar på spøgeskema (xlsx) 
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P o l i t i k e r e  u d f y l d e r  s p ø r g e s k e m a e r  i  d e n  å r l e  m o r g e n   
 
Straks efter udskrivelsen af valget udsendte 
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, 
lesbiske, biseksuelle og transpersoner, en 
spørgeskemaundersøgelse til kandidaterne til 
valget. 
 
Knap en tredjedel af kandidaterne har 
besvaret spørgeskemaet. 15% af 
besvarelserne er lavet mellem kl. 04:00 og 
06:00, mens 20% er lavet i tidsrummet 06:00 
- 08:00. 
 
Cirka halvdelen har brugt op til 10 minutter på 
besvarelsen, mens godt 20% har brugt over 
et kvarter. Mange har brugt mellem en halv 
og en hel time på besvarelsen. 
 
EL, SF og RV har været de flittigste 
respondenter (hhv. 43, 41 og 34 
besvarelser). S, DF, KD og KF udgør 

midterfeltet (hhv. 24, 24, 20 og 20 
besvarelser), mens LA og V danner bagtrop 
med 16 og 13 besvarelser. 
 
Margrethe Vestager (RV), Villy Søvndal (SF) 
og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) er de 
eneste partiledere, der har besvaret 
spørgeskemaet. 
 
”Sammenlignet med tidligere valg, er 
besvarelserne i år mere grundige og 
reflekterede. Det er meget 
tilfredsstillende,” udtaler Vivi Jelstrup, 
forperson for LGBT Danmark. ”En af 
grundene til, vi laver undersøgelsen er jo 
at få vores politikere til at spekulere over 
problemstillinger på vores område, og vi 
er meget glade for det engagement 
kandidaterne har lagt for dagen,” Forklarer 
hun. 
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V i  l a d e r  k a n d i d a t e r n e  f å  o r d e t  
Kandidaterne har været flittige til at besvare og skrive kommentarer til vores spørgeskema. Du kan 
finde det hele i regnearket med alle besvarelserne. Regnearket finder du på vores hjemmeside 
www.lgbt.dk. Se hvad Margrethe, Villy og Johanne og alle de andre siger om LGBT-politik. 

  

…o g  v i  t a g e r  p a r t i e r n e  p å  o r d e t  
Vi har samlet alle de næsten 70 lov- og beslutningsforslag, Folketinget har behandlet de sidste 20 
år, i et regneark. Her kan du se, hvem der fremsatte hvad, og hvordan partierne stemte. Du finder 
regnearket på vores hjemmeside www.lgbt.dk. 
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O g  h v a d  m e n e r  s å  M a r g r e t h e ,  V i l l y  o g  J o h a n n e ?  
 

Der er tre partiledere, der har svaret på spørgeskemaet: Margrethe Vestager (RV), Villy Søvndal 
(SF) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL). Og der er mange ting, de er enige om: 

• Kønsidentitet skal indføres som beskyttelsesgrund på lige fod med alder, handicap, køn, 
race og etnicitet, tro og religion, og seksuel orientering 

• Der skal stilles krav om LGBT-rettigheder i dansk udviklingspolitik 

• Danmark skal bruge sit EU-formandskab i foråret 2012 til at placere LGBT-personers 
menneskerettigheder centralt i international politik 

• Der skal sikres opsamling og anvendelse af  viden om hadforbrydelser  

• Strafskærpelsesparagraffen skal omfatte kønsidentitet 

• Ægteskabet skal gøres kønsneutralt 

• Trossamfundene skal selv kunne afgøre, om de vil vie par af samme køn 

• Forældrepar af samme køn skal omfattes af børneloven, så medmor eller medfar ikke skal 
stedbarnsadoptere sit eget barn 

• Det skal være muligt at være kendt sæddonor 

 

 
De tre partiledere har deres baglande med sig, hvis man skal tro spørgeskemaundersøgelsen. EL, 
SF, S og RV kandidaterne er med på den progressive linje, hvilket ofte også er tilfældet for 
kandidater fra de andre partier.  

Sidst i nærværende dokument er en oversigt over partiernes holdninger til de 15 LGBT-spørgsmål 
i spørgeskemaet.
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D a n s k  L G B T - p o l i t i k  s i d e n  p a r t n e r s k a b s l o v e n  

K n a p  7 0  l o v -  o g  b e s l u t n i n g s f o r s l a g  i  F o l k e t i n g e t  
 
 

Partnerskab og ægteskab 
I 1989 blev Danmark det første land i verden, 
som gjorde det muligt for par af samme køn, 
at få papir på hinanden. Loven om registreret 
partnerskab er blevet kopieret af mange 
lande verden over, men andre lande er gået 
videre og har gjort ægteskabet kønsneutralt. 
Det er sket i Norge, Sverige, Island, Holland, 
Belgien, Spanien, Portugal, Canada, 
Argentina og Sydafrika. 
 
Folketinget har behandlet adskillige forslag 
fra rød blok om indførelsen af kønsneutralt 
ægteskab i Danmark, men de har aldrig 
kunnet samle flertal. 
 
Som et afledt et spørgsmål, har Folketinget 
ofte diskuteret, om det nuværende forbud 
mod, at trossamfundene kan vie par af 
samme køn skal fjernes, så trossamfundene 
selv kan bestemme. Der har på den 
borgerlige fløj været en stor 
tilbageholdenhed, idet man har ville have 
trossamfundene til at tage stilling på forhånd. 
Det har været svært at vinde opbakning til det 
synspunkt, at dansk lovgivning er verdslig og 
ikke bestemmes af trossamfund. Dog har 
kirkeministeren umiddelbart før valget udtalt, 
at man måske kunne indføre en kirkelig 
vielse, som dog ikke skulle forveksles med et 
kønsneutralt ægteskab. 
  
Regnbuefamilier 
i 90-erne blev børneområdet stort, og der 
kom mere og mere fokus på regnbuefamilier i 
Folketinget. I 1997 indførtes et forbud mod 
kunstig befrugtning af lesbiske, som holdt 
indtil 2006, hvor det blev fjernet igen med et 
meget snævert flertal. I 2009 vedtoges 
adgang til adoption for par af samme køn, 
igen med et snævert flertal og efter mange 

mislykkede forsøg. 
 
I 1999 blev Danmark det første land til at 
gøre det muligt for et barn at have to forældre 
af samme køn. Det skete efter en meget 
dramatisk lovforslagsbehandling. Resultatet 
var adgang til stedbarnsadoption indenfor det 
registrerede partnerskab. Men det er jo helt 
anderledes end for heteropar, som får deres 
juridiske forældreskab på enkel vis gennem 
børneloven - og det uanset om de er gift eller 
ej.  Mange forslag i Folketinget har handlet 
om at gøre anerkendelsen af 
regnbuefamilierne - som jo er eksisterende 
børnefamilier - bedre og mere lige med andre 
børnefamilier. Diskussionen af disse relativt 
komplicerede forhold, druknede som regel i 
den enklere diskussion om adoption, men 
efterhånden er en del af problemerne løst. De 
er dog løst ved særlovgivning i stedet for 
bare at ligestille børnefamilierne i børneloven. 
 
Transkønnedes forhold 
I det seneste tiår er der kommet mere fokus 
på transkønnedes vilkår.  Der har været flere 
forslag om frit navnevalg, som skulle gøre det 
muligt for myndige personer at vælge fornavn 
frit. I dag skal navnet svare til det juridiske 
køn, og det er svært at få ændret. Derfor kan 
der være forskel på ens navn og ens 
kønsudtryk. Regeringen har gennemført 
mindre justeringer, men ikke gjort det frit, 
som rød blok ønsker. 
 
Andre forslag har handlet om lettere adgang 
til juridisk kønsskifte og en modernisering af 
forholdene vedr. kønskorrigerende 
behandling. Forslagene er fremsat af 
oppositionen og har ikke kunnet samle flertal. 
 
Ligebehandling og hadforbrydelser 
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Ligebehandling og ikke-diskrimination har 
været genstand for lovgivning og forslag 
gennem de to årtier. Seksuel orientering er 
blevet indskrevet i rækken af grunde, der er 
omfattet af lovene, men det har ikke været 
muligt at få kønsidentitet med. Det er 
beklageligt, for juristerne er dybt forvirrede og 
behandler sager enten under området 
seksuel orientering eller under området køn, 
og begge dele er forkert. Det er et 
selvstændigt område, og andre lande har 
indsat kønsidentitet i deres lovgivning. 
 
Et særligt område, hvor dette spørgsmål har 
været diskuteret, er straffelovens 
hadforbrydelsesbestemmelse, som gør det til 

en skærpende omstændighed, hvis 
gerningen har baggrund i blandt andet 
seksuel orientering, men altså ikke 
kønsidentitet. 
 
Der har været flere forslag om initiativer på 
hadforbrydelsesområdet. Blå blok har dog 
ment, at der gøres nok allerede. 
 
 
LGBT Danmark har udarbejdet en liste over 
alle de lov- og beslutningsforslag, som 
Folketinget har behandlet siden 
partnerskabsloven i 1989. Der er tale om 
knap 70 forslag. Find oversigten på 
www.lgbt.dk 
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L i g e b e h a n d l i n g  
 

Kønsidentitet som beskyttelsesgrund? 
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, 
lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har 
spurgt folketingskandidaterne, om deres 
holdninger til forskellige LGBT-spørgsmål. 
 
Nogle af spørgsmålene handler om 
ligebehandling. På spørgsmålet om man vil 
indføre kønsidentitet som en 
beskyttelsesgrund på lige fod med alder, 
handicap, køn, tro og religion, og seksuel 
orientering, er der meget stor tilslutning fra 
EL, SF, S og RV, og så også fra V. Det sidste 
er en positiv overraskelse, for så vidt den 
nuværende regering hårdnakket har afvist at 
indføre det på trods af forslag fra 
oppositionen, ligesom man fra regeringens 
side ikke har villet uddybe det uhyre svagt 
underbyggede synspunkt, at området 
allerede er omfattet af lovgivningen. Ser man 
på retspraksis hersker der en babylonisk 
uforståenhed overfor emnet. 
 
KD-kandidaterne er de eneste, som er stærkt 
afvisende overfor tanken. 
  
En ligebehandlingsminister? 
Et andet spørgsmål er, om der skal etableres 
en ligebehandlingsminister med et mandat, 
der dækker alle beskyttelsesgrundene, og 
som altså ville skulle have en horisontal 
tilgang til ligebehandling. Her er der god 
tilslutning fra EL, SF, S, RV og LA 

kandidaterne, mens V, KF, DF og KD er 
imod. 
 
Der synes i bemærkningerne fra 
kandidaterne fremgår det, at mange har troet, 
der mentes, der skulle oprettes ministerier for 
alle områder, men tanken var netop at have 
ét samlet ministerområde, som dækker 
ligebehandling. Mange har da også 
bemærket, at det skulle lægges ind under 
den nuværende ligestillingsminister. 
 
Da Folketinget behandlede et spørgsmål om 
at oprette et ligestillingsudvalg i Folketinget, 
anbefalede centrale NGO’er fra alle 
beskyttelsesområderne, at der i stedet 
dannedes et bredt ligebehandlingsudvalg. 
 
  
Et horisontalt EU-direktiv? 
Det sidste spørgsmål om ligebehandling 
handler om EU’s ligebehandlingsdirektiv, som 
ikke er vedtaget endnu. Synes kandidaterne, 
Danmark skal arbejde for,  at det vedtages? 
Ja, siger de næsten alle sammen, hvis de er 
fra EL, SF, S, RV, LA og V. KF og KD er 
mindre positive, og DF-kandidaterne fordeler 
sig ligeligt for og imod. 
 
Centrale danske NGO’er har arbejdet for, at 
direktivet fastholdes og fremmes, og der 
synes at være stor klangbund for dette blandt 
folketingskandidaterne.
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H a d f o r b r y d e l s e r  
 
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, 
lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har 
spurgt folketingskandidaterne, om deres 
holdninger til forskellige LGBT-spørgsmål. 
 
Det område, hvor folketingskandidaterne er 
mest enige er spørgsmålet om, man vil 
medvirke til at sikre opsamling og anvendelse 
af viden om hadforbrydelser. 
 
”Det er meget positivt, at der er så bred 
politisk opbakning til at se på 
hadforbrydelser,” udtaler forperson for 
LGBT Danmark Vivi Jelstrup. ”Det viser jo, 
at de faktisk gerne sætter det på 
dagsordenen. På andre områder i vores 
undersøgelse har man svaret, at det ikke 
er et problem eller at man ønsker at 
prioritere andre områder. Så jeg ser 
resultatet som en konkret positiv 
tilkendegivelse,” forklarer Vivi Jelstrup. 
 
I denne kategori spurgte LGBT Danmark 

også kandidaterne, om de ville indsætte 
kønsidentitet i straffelovens 
hadforbrydelsesparagraf på lige for med 
f.eks. etnicitet og seksuel orientering.  
 
Det vil kandidaterne fra EL, SF, S og V 
gerne, mens man er mere tilbageholdende 
hos LA, KD, KF og DF uden dog at være 
afvisende. 
 
”Jeg ser det som en meget vigtig 
tilkendegivelse,” forklarer Vivi Jelstrup, ”for 
vi har et stort problem i dag, i og med 
kønsidentitet ikke er anerkendt som en 
selvstændig beskyttelsesgrund. Det 
betyder, at beskyttelsessituationen er 
uklar, og det gavner på ingen måde de 
transkønnede. Det er en 
befolkningsgruppe, der er meget udsat for 
chikane og hadforbrydelser, det ved vi fra 
den levevilkårsundersøgelse der blev 
lavet for et par år siden,” uddyber Vivi 
Jelstrup. 
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K ø n s n e u t r a l t  p e r s o n n u m m e r  
 
 
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, 
lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har 
spurgt folketingskandidaterne, om deres 
holdninger til forskellige LGBT-spørgsmål. 
 
Et af spørgsmålene er, om kandidaterne 
synes, personnummeret skal gøres 
kønsneutralt for at undgå, at transkønnede, 
der ikke har skiftet juridisk køn, skal outes af 
personnummeret. 
 
Dette forslag er der ikke så stor opbakning til. 
Mange tror, det vil være meget 
omkostningstungt, og nogle tror, det betyder 
vi alle skal have nyt personnummer, men det 
gør det ikke. Mange synes det er bedre at 
gøre det lettere at skifte juridisk køn. 
 
”Vi er i LGBT Danmark store tilhængere 
af, at det skal være lettere at skifte juridisk 
køn, men vi synes der er gode grunde til 
at gøre personnummeret kønsneutralt,” 
udtaler Vivi Jelstrup, forperson for LGBT 
Danmark. ”Hvor f.eks. transseksuelle 
formodentligt i almindelighed vil ønske at 

skifte juridisk køn, er det ikke 
nødvendigvis tilfældet for alle 
transkønnede,” forklarer hun. 
 
Folkeregistret har oplysninger om hver 
borgers køn, så det er ikke nødvendigt også 
at kode det ind i personnummeret. Det er ikke 
kun transkønnede, der utilsigtet rammes af 
det kønnede personnummer. ”Lesbiske 
medmødre oplever f.eks. ofte, at de ikke 
kan skrives ind i en elektronisk 
fødselsjournal, fordi IT-systemet ikke 
tillader, man skriver et kvinde-
personnummer ind i det felt, hvor 
faderens nummer skrives for heteropar,” 
fortæller Vivi Jelstrup. 
 
Det er også et problem, at Danmark i 
Europarådets ministerkomite faktisk har 
skrevet under på, at det offentlige ikke må 
videregive oplysninger om kønsidentitet, hvor 
det er irrelevant. ”Og det må siges at være 
tilfældet, hvis du låner en bog på 
biblioteket,” slutter Vivi Jelstrup.
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1 5  s p ø r g s m å l  t i l  k a n d i d a t e r n e  
 
LGBT Danmark har stillet kandidaterne til folketingsvalget 2011 15 spørgsmål om LGBT-politik. 

 

1. Mener du, kønsidentitet skal indføres som 
beskyttelsesgrund på lige fod med alder, 
handicap, køn, tro og religion, og seksuel 
orientering? 
 
2. Mener du, der skal etableres en 
ligebehandlingsminister med et mandat, 
der dækker alle beskyttelsesgrundene? 

3. Mener du, der skal defineres LGBT-
indsatsområder på alle ministerområder 
(LGBT-mainstreaming)? 

4. Mener du, Danmark skal arbejde for 
gennemførelse af det horisontale 
ligebehandlingsdirektiv, der vil sikre 
ligebehandling på områderne alder, 
handicap, tro og religion, og seksuel 
orientering? Direktivet supplerer de 
eksisterende direktiver på områderne køn og 
race og etnicitet. 
 
5. Mener du, der skal stilles krav om LGBT-
rettigheder i dansk udviklingspolitik? 

6. Mener du, Danmark skal bruge sit EU-
formandskab i foråret 2012 til at placere 
LGBT-personers menneskerettigheder 
centralt i international politik? 
 
7. Vi du medvirke til at sikre opsamling og 
anvendelse af viden om hadforbrydelser? 

8. Mener du, straffelovens 
strafskærpelsesparagraf, § 81.6, skal 

udvides til at omfatte kønsidentitet? 
(Bestemmelsen siger i dag, at det ved 
strafudmålingen er en skærpende 
omstændighed, hvis forbrydelsens motiv var 
ofrets etnicitet, tro eller seksuelle orientering.) 
 
9. Mener du, ægteskabet skal gøres 
kønsneutralt? 

10. Mener du det være op til 
trossamfundene selv, om de vil vie par af 
samme køn? 
 
11. Mener du, reglen om lige personnumre er 
for kvinder og ulige personnumre er for 
mænd skal fjernes - dvs. at 
personnummeret skal gøres kønsneutral? 

12. Mener du, voksne, myndige mennesker 
frit skal kunne vælge navn? 
 
13. Mener du, at forældrepar skal 
anerkendes under børneloven uanset om de 
er af modsat køn eller samme køn? (Altså at 
en medmor eller medfar skal kunne 
anerkende barnet snarere end at skulle 
stedbarnsadoptere det.) 

14. Mener du, det skal være muligt at være 
kendt donor? 
 
15. Mener du, det skal sikres, at der 
undervises om kønsidentitet og seksuel 
orientering på alle uddannelsesniveauer? 
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O v e r s i g t  o v e r  r e s u l t a t e r n e  f r a  L G B T  D a n m a r k s  
s p ø r g e s k e m a u n d e r s ø g e l s e  o p  t i l  v a l g e t  2 0 1 1  

 

 

L i g e b e h a n d l i n g  
 

Spørgsmål	  1.	  Mener	  du,	  kønsidentitet	  skal	  indføres	  som	  beskyttelsesgrund	  på	  lige	  fod	  med	  alder,	  
handicap,	  køn,	  tro	  og	  religion,	  og	  seksuel	  orientering?	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA X------ NEJ V JA X------ NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA --X---- NEJ KF JA --X---- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA ----X-- NEJ DF JA ---X--- NEJ 

 

Spørgsmål	  2.	  Mener	  du,	  der	  skal	  etableres	  en	  ligebehandlingsminister	  med	  et	  mandat,	  der	  dækker	  alle	  
beskyttelsesgrundene?	  
 

EL JA -X----- NEJ RV JA --X---- NEJ V JA ----X-- NEJ 

SF JA --X---- NEJ LA JA X------ NEJ KF JA ------X NEJ 

S JA --X---- NEJ KD JA ------X NEJ DF JA -----X- NEJ 

 

Spørgsmål	  3.	  Mener	  du,	  der	  skal	  defineres	  LGBT-‐indsatsområder	  på	  alle	  ministerområder	  (LGBT-‐
mainstreaming)?	  
 

EL JA -X----- NEJ RV JA --X---- NEJ V JA -----X- NEJ 

SF JA ---X--- NEJ LA JA ------X NEJ KF JA ------X NEJ 

S JA --X---- NEJ KD JA ------X NEJ DF JA ------X NEJ 
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Spørgsmål	  4.	  Mener	  du,	  Danmark	  skal	  arbejde	  for	  gennemførelse	  af	  det	  horisontale	  
ligebehandlingsdirektiv,	  der	  vil	  sikre	  ligebehandling	  på	  områderne	  alder,	  handicap,	  tro	  og	  religion,	  og	  
seksuel	  orientering?	  Direktivet	  supplerer	  de	  eksisterende	  direktiver	  på	  områderne	  køn	  og	  race	  og	  etnicitet.	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA X------ NEJ V JA X------ NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA --X---- NEJ KF JA --X---- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA --X---- NEJ DF JA ---X--- NEJ 

I n t e r n a t i o n a l  p o l i t i k  
	  
Spørgsmål	  5.	  Mener	  du,	  der	  skal	  stilles	  krav	  om	  LGBT-‐rettigheder	  i	  dansk	  udviklingspolitik?	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA X------ NEJ V JA --X---- NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA --X---- NEJ KF JA ----X-- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA -----X- NEJ DF JA --X---- NEJ 

 

Spørgsmål	  6.	  Mener	  du,	  Danmark	  skal	  bruge	  sit	  EU-‐formandskab	  i	  foråret	  2012	  til	  at	  placere	  LGBT-‐
personers	  menneskerettigheder	  centralt	  i	  international	  politik?	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA -X----- NEJ V JA ---X--- NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA ---X--- NEJ KF JA -----X- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA ------X NEJ DF JA ---X--- NEJ 

H a d f o r b r y d e l s e r  
	  
Spørgsmål	  7.	  Vi	  du	  medvirke	  til	  at	  sikre	  opsamling	  og	  anvendelse	  af	  viden	  om	  hadforbrydelser?	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA X------ NEJ V JA X------ NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA X------ NEJ KF JA -X----- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA X------ NEJ DF JA X------ NEJ 
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Spørgsmål	  8.	  Mener	  du,	  straffelovens	  strafskærpelsesparagraf,	  §	  81.6,	  skal	  udvides	  til	  at	  omfatte	  
kønsidentitet?	  (Bestemmelsen	  siger	  i	  dag,	  at	  det	  ved	  strafudmålingen	  er	  en	  skærpende	  omstændighed,	  hvis	  
forbrydelsens	  motiv	  var	  ofrets	  etnicitet,	  tro	  eller	  seksuelle	  orientering.)	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA -X----- NEJ V JA X------ NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA --X---- NEJ KF JA --X---- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA ---X--- NEJ DF JA --X---- NEJ 

Æ g t e s k a b  
 

Spørgsmål	  9.	  Mener	  du,	  ægteskabet	  skal	  gøres	  kønsneutralt?	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA X------ NEJ V JA -X----- NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA X------ NEJ KF JA ---X--- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA ------X NEJ DF JA -----X- NEJ 

 

Spørgsmål	  10.	  Mener	  du	  det	  skal	  være	  op	  til	  trossamfundene	  selv,	  om	  de	  vil	  vie	  par	  af	  samme	  køn?	  
 

EL JA --X---- NEJ RV JA -X----- NEJ V JA X------ NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA X------ NEJ KF JA -X----- NEJ 

S JA -X----- NEJ KD JA -X----- NEJ DF JA ---X--- NEJ 

T r a n s k ø n n e d e s  f o r h o l d  
 

Spørgsmål	  11.	  Mener	  du,	  reglen	  om	  lige	  personnumre	  er	  for	  kvinder	  og	  ulige	  personnumre	  er	  for	  mænd	  
skal	  fjernes	  -‐	  dvs.	  at	  personnummeret	  skal	  gøres	  kønsneutral?	  
 

EL JA -X----- NEJ RV JA ---X--- NEJ V JA -----X- NEJ 

SF JA ---X--- NEJ LA JA -----X- NEJ KF JA ------X NEJ 

S JA ----X-- NEJ KD JA ------X NEJ DF JA -----X- NEJ 
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Spørgsmål	  12.	  Mener	  du,	  voksne,	  myndige	  mennesker	  frit	  skal	  kunne	  vælge	  navn?	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA X------ NEJ V JA -X----- NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA -X----- NEJ KF JA --X---- NEJ 

S JA --X---- NEJ KD JA -----X- NEJ DF JA ---X--- NEJ 

R e g n b u e f a m i l i e r  
 

Spørgsmål	  13.	  Mener	  du,	  at	  forældrepar	  skal	  anerkendes	  under	  børneloven	  uanset	  om	  de	  er	  af	  modsat	  køn	  
eller	  samme	  køn?	  (Altså	  at	  en	  medmor	  eller	  medfar	  skal	  kunne	  anerkende	  barnet	  snarere	  end	  at	  skulle	  
stedbarnsadoptere	  det.)	  
 

EL JA X------ NEJ RV JA X------ NEJ V JA -X----- NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA X------ NEJ KF JA ---X--- NEJ 

S JA X------ NEJ KD JA ------X NEJ DF JA ---X--- NEJ 

 

Spørgsmål	  14.	  Mener	  du,	  det	  skal	  være	  muligt	  at	  være	  kendt	  donor?	  
 

EL JA -X----- NEJ RV JA X------ NEJ V JA -X----- NEJ 

SF JA X------ NEJ LA JA -X----- NEJ KF JA -X----- NEJ 

S JA --X---- NEJ KD JA X------ NEJ DF JA ---X--- NEJ 

U d d a n n e l s e  
 

Spørgsmål	  15.	  Mener	  du,	  det	  skal	  sikres,	  at	  der	  undervises	  om	  kønsidentitet	  og	  seksuel	  orientering	  på	  alle	  
uddanelsesniveauer?	  
 

EL JA -X----- NEJ RV JA X------ NEJ V JA -X----- NEJ 

SF JA -X----- NEJ LA JA ----X-- NEJ KF JA ---X--- NEJ 

S JA --X---- NEJ KD JA ----X-- NEJ DF JA ---X--- NEJ 


