
København en LGBT-by



Den 1. oktober 1989 blev 
Københavns Rådhus centrum 
for en verdensbegivenhed, da 
Axel og Eigil Axgil her 
indgik verdens første 
registrerede partnerskab. 

1
oktober 

1989



LBL havde gennem nogle år haft kig på den 
manglende synlighed af homo- og biseksuelle 
med etnisk minoritetsbaggrund. 

Forsøg på at rejse midler til området mislykkedes, 
indtil Københavns Kommune i 2003 så 
behovet. Flere initiativer indgik i projektet Din 
kultur - min kultur - vores kultur. 

Først kampagnen Dit hjerterum, som handlede om 
at få startet en minoritetsetnisk ungdomsgruppe i 
LBL. Herefter fulgte et initiativ, som organiserede 
sociale aktiviteter, Salon Oriental, og som 
resulterede i interviewundersøgelsen 
Københavnerliv. Projektet blev også centralt i 
tilblivelsen af interviewbogen Den forbandede 
kærlighed. 

Arbejdet blev i 2005 belønnet med Københavns 
kommunes Integrationspris.

Københavns 
Kommunes 

Integrationspris 2005



Københavnerliv
EN INTERVIEWUNDERSØGELSE MED HOMOSEKSUELLE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND

Af Caroline Osander 

Landsforeningen for 
bøsser og lesbiske

Med støtte fra 
Københavns Kommune

Salon Oriental er resultatet af netværksaktiviteterne 
under projektet din kultur - min kultur - vores kultur i 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske.

Læs mere på: www.salonoriental.dk eller www.lbl.dk

Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle 
med etnisk minoritetsbaggrund (2004)

Var den første undersøgelse af sin slags i Danmark. Ti mænd 
og kvinder med kulturel baggrund fra Asien, Mellemøsten, 
Afrika og Sydamerika medvirkede. Undersøgelsen skabte 
endelig et vidensgrundlag og indsigt i, hvilke problemstillinger, 
der er vigtige. 

Den forbandede kærlighed - 14 fortællinger om homoseksuelle 
og kulturel mangfoldighed (2007)

14 unge homo- og biseksuelle med etnisk 
minoritetsbaggrund fortæller åbent og indgående om deres 
liv og forholdet mellem etnisk, religiøs og seksuel identitet.

Tilblivelsen blev finansieret af Egmont-Fonden og var 
genstand for omfattende formidlingsinitiativer under Det 
europæiske r for lige muligheder for alle 2007. 



Københavns Kommune har oprettet en borgerrådgiver, som kan hjælpe, hvis 
en borger bliver diskrimineret. Borgerrådgiveren har seksuel orientering 
under sit mandat.

Et af de initiativer, borgerrådgiveren har igangsat er, at etablere en 
hjemmeside til opsamling af viden om diskrimination: Hvis en borger 
oplever diskrimination eller hadforbrydelser - hate crime - kan det indberettes 
her. 

LBL har længe ønsket, at staten skulle indføre en registrering af 
hadforbrydelser, men igen blev det Københavns Kommune, der identificerede 
behovet og fører det ud i livet.

Borgerrådgiveren 
- og registrering af hadforbrydelser



worldOutgames 2009

hele verden kommer til København i et brag af en begivenhed

sport  -  kultur  -  konference

www.copenhagen2009.dk

http://www.copenhagen2009.dk
http://www.copenhagen2009.dk

