
Til Yogyakarta
Fra Sachsenhausen

En udstilling i anledning af 
Landsforeningen for bøsser og lesbiskes 

60 års jubilæum



Bøsser og lesbiske var blandt ofrene i nazisternes 
KZ-lejre. Mange bøsser blev interneret i lejren 
Sachsenhausen, hvor de omkom i stort tal. 

De var foragtet ikke blot af deres dommere og 
regimet, men også af befolkningen i almindelighed 
og af deres medfanger.

Det anslås, at mellem 5.000 og 15.000 
homoseksuelle mænd blev deporteret til KZ-
lejrene, hvor de var nederst i hierarkiet blandt de 
indsatte. 

Ved befrielsen blev mange bøsser overført til 
civile fængsler for at udstå deres straf. 

Nürnberg-processerne havde ingen opgør 
overhovedet med nazisternes forfølgelse af 
homoseksuelle.

I Buchenwald udførte den danske læge Carl Peter 
Jensen, alias Carl Værnet, medicinske 
eksperimenter på homoseksuelle fanger. Han 
indopererede hormontabletter i skridtet på dem og 
hævdede at kunne kurere dem for homoseksualitet.



§ 175
Basis for forfølgelsen var § 175 i straffeloven, som  
forbød homoseksuelle handlinger. I 1935 blev den 
skærpet af nazisterne for at kunne intensivere 
forfølgelsen.

§ 175 bibeholdtes i Vesttyskland i nazi-versionen 
indtil 1969, mens man i Østtyskland gik tilbage til 
den tidligere version.

I 2002 vedtog det tyske parlament en lov, som gav 
amnesti til alle homoseksuelle, der var dømt efter 
§ 175 under nazi-regimet.

50.000 Antallet af dømte efter § 175 
under nazi-regimet. 

100.000 Antallet af sigtede efter § 175 i 
Vesttyskland i perioden 1949-1969.

Ingen kompensation
Da § 175 var gældende både før og efter krigen, 
blev bøsserne i KZ-lejrene ikke betragtet som nazi-
ofre.

Derfor fik de heller ikke adgang til de erstatnings- 
og kompensationsprogrammer, der blev skabt for 
nazi-regimets ofre, før hen mod århundredets 
slutning. Homoseksuelle blev endda trukket i deres 
folkepension for de år, de sad inde.

De første officielle mindeord for homoseksuelle 
myrdet af nazisterne var i en tale af den tyske 
præsident von Weizsäcker i 1985 - 40 år efter 
krigens afslutning.

22 Antallet af bøser, der har fået 
kompensation af den tyske stat for 
nazisternes forfølgelse af homoseksuelle.

1 Antallet af østriske homo-nazi-ofre, der 
har fået folkepension for årene i KZ-lejr



Den lyserøde trekant var bøssernes 
brystmærke i KZ-lejrene på samme måde, 
som f.eks. jøderne bar en davidsstjerne.
Lesbiske blev interneret som asociale og bar 
derfor en sort trekant.

Fanger i 
Sachsenhausen,
19. december 1938

Fra museet i 
Sachsenhausen



Homomonumentet i Amsterdam: 
Et trekantet anlæg af lyserød granit

Trekanten har efterfølgende været hyppigt 
anvendt af homo-organisationer som symbol.

Landsforeningen for bøsser og lesbiske 
benyttede netop den lyserøde trekant som 
logo fra 70-erne og frem til 2004.
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I kølvandet på 2. verdenskrig samledes det 
internationale samfund endeligt i et 
samarbejde: Forenede Nationer. 

På den første generalforsamling, i 1946, 
handlede et af punkterne om udarbejdelsen 
af en menneskerettighedserklæring, hvor 
nationerne kunne enes om et sæt af 
universelle rettigheder.

Den 10. december 1948 kunne 
Verdenserklæringen om 
Menneskerettigheder 
vedtages og underskrives. Derfor 
kan vi i år fejre 60 års jubilæet for 
erklæringen, der er blevet 
grundlaget for FN’s arbejde.



Artikel 2.

Enhver har krav på alle de rettigheder og 
friheder, som nævnes i denne erklæring, 
uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. 
på grund af race, farve, køn, sprog, 
religion, politisk eller anden 
anskuelse, national eller social 
oprindelse, formueforhold, fødsel 
eller anden samfundsmæssig stilling.

Verdenserklæringen om 
Menneskerettigheder

  seksuel orientering   .

Artikel 2 er den centrale artikel, der beskriver 
karaktertræk ved et menneske, som ikke må 
føre til krænkelse af de universelle rettigheder. 
Listen inkluderer ikke området seksuel 
orientering.

Sønt homoseksualitet altså var en kategori i 
KZ-lejrenes organiserede overgreb, blev 
seksualiteten ikke en menneskeret. 

Elanor Roosevelt, enke efter den amerikanske præsident, 
var en af de ledende kræfter i tilblivelsen af erklæringen.



Siden 2000 havde man diskuteret seksuel orientering i 
menneskeretssammenhæng i FN. 

Man forhandlede om en resolution mod udenretlig, 
arbitrær og summarisk drab generelt. Efter intens debat, 
kom seksuel orientering og kønsidentitet med i 
resolutionen. Det var hermed ikke lovligt at slå folk ihjel 
pga. seksuel orientering. 

En af frontløberne i debatten var Brazilien. I 2003 
fremsatte de et resolutionsforslag i FN’s 
Menneskrerettighedskommission, CHR.  Dette blev kendt 
som den brazilianske resolution og blet et varmt 
emne de følgende år.

Den 
brazilianske 
resolution

Resolutionen anerkender, at der findes diskrimination pga. seksuel orientering og siger, at 
diskrimination pga. seksuel orientering er en krænkelse af individets 
menneskerettigheder.



Resolutionsforslaget mødte stor modstand, og 
Pakistan fremsatte, på vegne af OIC - De Islamiske 
Landes Konference, et forslag om, at emnet ikke 
måtte debatteres. Dette modforslag faldt med 
stemmerne: For: 22 - Imod: 24 - Blank: 6

Saudi-Arabien, Pakistan, Ægypten, Libyen og 
Malaysia foreslog ændringer til resolutionen, alle 
med det formål at få fjernet ordene ‘seksuel 
orientering’.

Brazilien havde sikret sig de sydamerikanske landes 
støtte, men disse blev i dagene op til afstemningen 
lagt under pres fra Vatikanet.

I sidste ende besluttede man at vente med at tage 
stilling indtil næste års samling.

Den 
brazilianske 
resolution



Den 
brazilianske 
resolution

Det føgende år, i 2004, var mange NGO-ere fra LGBT-organisationer 
til stede ved CHR-mødet. 
 
Brazilien endte imidlertid med at trække resolutionsforslaget tilbage. 
Man var under stort pres fra bla. OIC og Vatikanet og udtalte, at 
Brazilien  “ikke skal skabe splid med samfund og lande, som vi har et 
dybt og nært venskabsforhold til.”
 
Mange lande ville have kunnet tage resolutionen op, men der ville 
være tale om vestlige lande, og det ville være den sikre død for 
resolutionsforslaget. Store dele af verden betragter seksuel 
orientering og kønsidentitet som vestlige temaer, som er uden 
relevans for dem selv.

I kølvandet på den brazilianske resolution har været 
andre formelle udtalelser mv. men ingen, der har 
forsøgt at få seksuel orientring og kønsidentitet op 
på Artikel 2-niveau

Alle er blevet støttet af den danske stat.

I 2006 blev 
Menneskerettigheds-
kommissionen skiftet ud med 
Menneskrerettighedsrådet



Lande der i 2003-2008 har støttet, at 
seksuel orientering er et tema for UN HRC

Lande der stemte imod resolutionen om, at 
man ikke kunne diskutere emnet overhovdet

Tunge 
modstandere:

 Vatikanet
OIC - De Islamiske     
Landes Konference
US Christian Rights

OIC Observatør
Medlem



I 2006 UN talte FNʼs Højkommissær for Menneskerettigheder Louise Arbour 
ved menneskerettighedskonferencen under OutGames 2006 i Toronto og 
sagde: 

“violence against lesbian, gay, bisexual and transgender persons is frequently 
unreported, undocumented and goes ultimately unpunished. … This shameful 
silence is the ultimate rejection of the fundamental principle of universality of 
rights. … Excluding LGBT individuals from these protections clearly violates 
international human rights law as well as the common standards of humanity that 
define us all.”

Men i korridorerne i 
FN er emnet kommet 
på dagsordenen...



FN anerkender stadig ikke formelt overgreb pga. 
seksuel orientering og kønsidentitet som krænkelse af et 
individs menneskerettigheder. 


