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Prolog
Maj måned markerer afslutningen af folketingsåret.  Det er her 

de mere kontroversielle lovforslag færdigbehandles.

Mange gange i de sidste 20 år har Christiansborgs korridorer i 
maj måned genlydt af skænderier om familiepolitikken ift. 

LGBT-personer.

Flere gange har Danmark kunnet bryste sig af et progressivt 
resultat, men det er aldrig kommet let. 
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Mange mennesker vælger at bo sammen som 
par. Er der nogen grund til, at par af samme 
køn skulle have en anden juridisk stilling end 
andre par?

Sådan var det indtil 1989 i hele verden, men så 
skabte vi i Danmark det registrerede 
partnerskab - ‘homo-ægteskabet’.
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Debatten om ægteskabslignende forhold 
for par af samme køn starter i 1969 ifm. 
diskussion af revision af ægteskabsloven

I 70-erne var der ikke den store 
tilslutning til tanken om ægteskab. Men 
ifm. med LBLs 25-års jubilæum i 1972 
besluttede man sig for at anbefale et 
partnerskab med alle ægteskabets 
retsvirkninger.

Det blev dog i årene efter ændret, så 
man anbefalede et partnerskab uden 
gensidig forsørgerpligt.

I 1982 forfattede LBL sit eget lovforslag, 
med bemærkninger og det hele. Nu var 
der noget konkret at forholde sig til.

Ved en debat om dette forslag på Fristedet 
i Herning, deltager folketingspolitikerne 
Torben Lund (S), Ebba Strange (SF) og 
Bernhard Baunsgaard (RV). Under debatten 
taler de sig varme på, at man burde 
undersøge bøssers og lesbiskes 
vilkår, og LBL griber chancen og foreslår 
en kommission. Da politikerne sådan set er 
enige, udsender LBL en pressemeddelelse, 
og bordet fanger.

Debat i 70-erne

LBL’s lovforslag

Homo-
kommissionen



Der blev foreslået et kommissorium 
for en sådan kommission, og S, SF, RV og VS 
fremsatte og vedtog forslaget i Folketinget. 
Det skete imod den borgerlige regerings 
ønske. 

Justitsminister Erik Ninn Hansen (KF) 
skulle gennemføre beslutningen og valgte 
at give kommissionen en alt for lille 
økonomisk ramme, og en ikke-
progressiv sammensætning. 

Resultatet blev at den forskning, der skulle 
ledsage kommissionen, blev af langt mindre 
omfang end ønsket, og arbejdet kom til at 
trække i langdrag.

Justitsministerens 
fodaftryk



Resultat af 
homokommissionens arbejde

Udredning:
Henning Bech og Karin Lützen: Lyst eller Nød? Kvinders og mænds homoseksualitet (1986)

Interviewundersøgelser:
Karin Lützen: At prøve lykken, 25 lesbiske livshistorier (1988)
Henning Bech: Mellem Mænd (1989)

Love (1987):
Ændring af arveloven (samboende par ligestilles med ægtepar ift. arveafgift)
Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling pga. race m.v. (tilføjelse af seksuel orientering)
Ændring af straffelovens § 266 b (tilføjelse af seksuel orientering)

Betænkning: 
Homoseksuelles vilkår (1988)

Anbefaling heri: Nej til registreret partnerskab





Pga. den manglende fremdrift, besluttede 
fortalerne sig for, simpelthen at fremsætte 
et lovforslag uden at afvente 
kommissionens arbejde. Det fik 
kommissionen til at gøre sig færdig. 
Anbefalingen bliver et nej til at 
indføre partnerskabet.

Det betød selvfølgelig ingenting, da 
forslagsstillerne havde flertal. Forslaget 
fremsættes i januar 1988, og alt tegner 
lyst... men så udskrives der valg. 

Efter valget går RV med i den borgerlige 
regering, og så er der ikke noget 
flertal længere. 

Lovforslaget 
fremsættes 

Efter nogen tøven genfremsatte man 
forslaget, og der bliver lobbyeret for at få 
splittet de borgerlige. Lige til det sidste er 
det uvist, hvordan afstemningen vil falde ud.

De radikale ministre stemmer blankt og de  
menige medlemmer stemmer for. Også 
enkelte borgerlige stemmer for forslaget, 
og den historiske lov vedtages med pænt 
flertal.

Der skrives historie

Verdensmester
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Det juridiske slægtskab fastlægger, hvem der er 
forældre til et barn.

Mange par af samme køn vælger at få børn. 
Men kan et barn have to juridiske forældre af 
samme køn?

Tidligere var det umuligt, men det ændrede vi 
på i Danmark i 1999. 
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Det er i 90-erne blevet helt almindeligt, at 
homo- og biseksuelle får børn. Vi taler om 
regnbuefamilier. 

Men al familieret taler kun om far og mor, 
så der er ingen retlige rammer for disse 
familier. 

Det blev længe diskuteret, hvordan man 
skulle bedre dette. Løsningen blev, at give 
adgang til stedbarnsadoption for par af 
samme køn.

Men hvor skulle bestemmelsen placeres? 
Adoptionsverdenen ville ikke have den ind 
i adoptionsloven, for de ville ikke have 
noget om homoer stående i en lov, de 
skulle ud og forklare om i fjerne lande.

Ved 1. behandlingen diskuterer man 
spørgsmålet om stedbarnsadoption, skønt 
det ikke var med i lovforslaget. 

Flere politikere bliver enige om, at der skal 
laves et ændringforslag for at tilføje det. 
Modstanderne slår sig i tøjret, 

Regnbuefamilier Derfor endte det med, den kom over i 
partnerskabsloven. Den lov skulle 
revideres, for at lempe nogle 
indskrænkninger ift. statsborgerskab. Men 
justitsminister Frank Jensen (S) vil ikke tage 
stedbarnsadoption med, da det ikke er 
sikkert, der kan samles flertal. 

Kamp bag linjerne
Stedbarnsadoption



Folketingets formand, Ivar Hansen (V), 
søger at stoppe forslaget, idet der rejses 
tvivl om der er identitet. Identitet vil sige, 
at et forslag ikke ændrer så meget karakter 
pga. ændringsforslag, at det ikke kan siges, at 
det endelige resultat har fået tre 
behandlinger i Folketinget, hvilket er et krav 
for alle danske love.

Fortalerne svarede igen med at kalde til 
møde i Udvalg for Forretningsorden, 
hvor man skaffede sig et flertal til at 
imødegå formanden. Dermed kunne 
lovforslaget få tilføjet et ændringsforslag 
vedr. stedbarnsadoption. 

Historieskrivning igen
Slaget var kæmpet udenfor salen, og 
forslaget blev vedtaget uden afstemning. 
Ved 3. behandlingen blev det endelige 
forslag vedtaget uden problemer. 

For første gang anerkendte en stat, at et 
barn kan have to forældre af samme køn. 
Slægtskabet havde fået en ny dimension.

Verdensmester



fire slag på familie-politikkens slagmark

26-05-1989
Registreret 
partnerskab

24-05-2006
slaget om lægehjælpen
Kunstig befrugtning

vundet



Kunstig befrugtning er blevet en vidt udbredt 
behandlingsmetode, hvilket skyldes, at mange 
mennesker i dag har svært ved at blive gravide 
pga. sygdom af forskellig slags.

Læger kan hjælpe dem med at blive gravide på 
trods af sygdom. 

Men gennem ni år skulle danske læger sortere 
blandt patienterne: Heteroseksuelle kunne 
behandles, lesbiske kunne ikke.  
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Med 1 stemmes flertal fjernes 
forbuddet. Der følger heftig kamp 
frem til 3. behandlingen, men 
beslutningen står ved magt.



Kampen om loven om kunstig 
befrugtning blev lang og hård: Gennem 
9 år behandlede Folketinget 17 
ændringsforslag vedr. lesbiskes adgang 
til kunstig befrugtning.  To blev 
vedtaget: Det ene i 1997, som indførte 
forbud mod behandling af lesbiske og 
enlige, det andet i 2006, som fjernede 
forbuddet igen.

§ 3. Kunstig befrugtning må kun 
tilbydes kvinder, som er gift, eller 
som lever sammen med en mand i 
et ægteskabslignende forhold.

Lov i 1997
Indtil 1997 var der ingen lov om 
kunstig befrugtning i Danmark. Men man 
syntes, det var på tide at få en, og der 
havde allerede i flere år været en debat 
om, hvad en sådan skulle indeholde.

I 1995 havde LBL en konfrontation med 
Det Etiske Råd, som anbefalede, man 
indførte et forbud mod behandling af 
lesbiske og enlige. Det lykkedes at få 
vendt anbefalingen til det modsatte.

Da lovforslaget blev fremsat, indeholdt 
det da heller ikke noget forbud.



Under 2. behandlingen fremsættes et 
utal af ændringsforslag. Tre 
socialdemokrater foreslår, der 
indsættes et forbud mod behandling 
af lesbiske og enlige. Forslaget 
vedtages.

Allerede under 3. behandlingen er der 
forslag om at fjerne det igen, og i de 
følgende år kommer der forslag på 
forslag - men ingen lykkes.

Forbuddet indføres

I 90-erne er venstrefløjen internt i 
partierne splittede på spørgsmålet. 
Derfor kan der ikke samles flertal på 
trods af, det er her regeringen er. På den 
borgerlige fløj er derimod ingen slinger i 
valsen.

Efter valget i 2001 skifter situationen. Nu 
er venstrefløjspartierne enige, mens der 
kommer splittelse internt i de borgerlige 
partier.

Partisplittelsen 
flytter side



Endelig i 2006 sker det. Med 1 stemmes 
flertal vedtages ved 2. behandlingen at 
fjerne forbuddet. Det er en gruppe 
Venstre-folk, der leverer de sidste 
stemmer.

Forbuddet falder

Der udspillede sig herefter et politisk 
drama, hvor statsminister Anders Fogh 
Rasmussen (V) og visestatsminister Bendt 
Bendtsen (KF) var oppe at toppes i 
medierne.
Der forsøges mange benspænd, men Fogh 
ønsker at se forslaget ført til en 
afgørelse.

Voldsom kamp for at 
forhindre fjernelsen

Spliden i regeringen er så stor, at man 
enes om at stemme blankt - og der er vel 
at mærke tale om et regeringsforslag. Det 
er næppe set før i dansk parlamentarisk 
historie.
Afstemningen er på sidste dag i 
folketingsåret, så salen er fuld. Forslaget 
vedtages med pænt flertal.

Regeringen stemmer 
blankt til eget forslag



fire slag på familie-politikkens slagmark

18-05-2000
slaget om befrugtningen
Lov til at blive gravid

tabt (vundet)



Skal staten blande sig i, hvem der må få børn? 

I to uger tegnede det til, at det ville blive 
forbudt for lesbiske at blive gravide - kun 
tekniske omstændigheder forhindrede 
absurditeten.
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Men nu er holdningen 
ændret i adskillige partier, 
og forslaget falder. Her 
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ikke som året før, hvor det 
faldt af tekniske årsager. 

X

X

S
SF

RV
V

KF KRF

EL

DF

Efter valget i 2001 
genfremsætter KRF 
forslaget, denne gang som 
et selvstændigt forslag

Efterspil

vundet



At der var blevet indført forbud mod 
kunstig befrugtning til lesbiske og enlige 
ændrede jo ikke på, at denne gruppe stadig 
ønskede at få børn. 

Da forbuddet forekommer i lov om 
kunstig befrugtning, og da den lov kun 
gælder for læger, betød det, at alle 
andre end læger kunne tilbyde 
insemination. Insemination er meget simpelt 
og kan udføres af enhver, modsat 
reagensglasbehandling, som kræver en læges 
medvirken.

Den omstændighed førte til, at jordemoder 
Nina Stork startede en inseminations-
klinik på to-årsdagen for forbuddet. 
Lesbiske og enlige valfartede til København 
fra hele landet og fra vores nabolande for at 
besøge klinikken.

Den oprindelige lov om kunstig befrugtning  
fra 1997 indeholdt en revisionsparagraf. 
Den gjorde det nødvendigt at tage loven 
op igen i 2000. 

Sundhdsministeren fremsatte et yderst 
beskedent forslag om forlængelse af 
nedfrysningstiden for æg.

Jordemoderklinkken 
Stork

Klinikken var en torn i øjet på mange 
politikere. De troede de med forbuddet 
havde forhindret, at homoseksuelle fik 
børn, og fandt, at klinikken var en omgåelse 
af loven.

Loven skal revideres

Forbuddet skal 
gælde alle



Nu fik modstanderne af 
inseminationsklinikken lejlighed til at slå til.

KRF fremsatte et ændringsforslag, som 
sagde, at loven skulle gælde alle, ikke 
kun læger. Hensigten var at få lukket 
StorkKlinik.

Konsekvensen af en sådan bestemmelse 
ville være, at kvinder kun måtte blive 
gravide ved heteroseksuelt samleje, eller, 
såfremt de er heteroseksuelle, ved kunstig 
befrugtning.

Inseminationsklinikker ville blive forbudt, og 
det ville hjemmeinsemination også. Juridisk 
set er der ingen forskel på samleje og 
hjemmeinsemination.

Ved en dramatisk 2. behandling vedtages 
forslaget. Der nås et lavpunkt i 
regnbuefamiliernes retspolitiske historie.

Samtidig vedtages andre vidtgående 
ændringsforslag, herunder indførelsen af 
brugerbetaling.

Forbud mod gravide 
lesbiske

Eller med andre ord: Staten ville 
forbyde lesbiske og enlige at blive 
gravide.

Forslaget vedtages



Lovforslaget har nu ændret så meget 
karakter, at sundhedsministeren 
trækker forslaget tilbage.

Men medlemmer fra KRF, V, KF og DF 
genoptager forslaget og fører det til 
3. behandling.

Her falder det - ikke mindst fordi 
socialdemokraterne ikke vil gå med til 
brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Derfor 
undgik vi det absolutte forbud, men det var 
altså indirekte - der var flertal i 
Folketinget for forbuddet. I to uger 
så det ud som om, slaget var tabt.

De, der havde taget forslaget til 3. 
behandling, varslede, at de ville 
genfremsætte forslaget efter næste valg.

Valget i 2001 førte til regeringsskifte, og 
da det kom til stykket, blev det KRF, der 
fremsatte forslaget alene. Det var det mest 
uforblommede anti-regnbuefamilie-forslag, 
der har været. Men nu var tiden løbet fra 
det, 

Forslaget blev stemt ned. Folketinget tog 
dermed klar stilling til, at staten ikke skal 
bestemme, at lesbiske og enlige ikke må 
blive gravide.

Trækkes og 
genoptages Genfremsat efter valg

Endelig NEJ



Epilog
Slagene på den familiepolitiske slagmark har haft både 

blændende sejre og svidende nederlag.

Og der kommer flere slag. Danmark er sakket bagud. Mange 
steder i udlandet har man indført kønsneutralt ægteskab.  

Mange steder har par af samme køn adgang til adoption. Og 
de mange regnbuefamilietyper med mere end to sociale 

forældre kalder på nytænkning i familieretten.


