
LGBT-organisering

Stemningen efter 2. verdenskrig bragte 
menneskerettighederne med sig. Men ikke LGBT-
rettigheder.

Men LGBT-verdenen organiserer sig. 
Verdens ældste eksisterende organisation, den 
hollandske COC, blev stiftet i 1946. 

Den næstældste er den danske 
Forbundet af 1948, i dag 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske, 
LBL. 

Forbundet stiftes sankthansaften 1948



50-erne 
- et lavpunkt

I Tyskland kom homoerne ud af 
KZ-lejrene, men ikke ud i friheden. 
I FN ville man ikke diskutere 
seksuel orientering. 

I Danmark havde man 
afkriminaliseret homoseksualitet i 
begyndelsen af 30-erne ved en 
generel straffelovsrevision. 

Men det betød ikke, at Danmark 
var et mere tolerant land end 
andre - vi levede med på tidsånden.

Onani-patruljen

Den Grimme Lov 1961-1965

Enhed hos Københavns politi, som 
opsporede homoseksuelle mænd i 
byens rum for, ved dubiøse metoder, 
at få dem sigtet på forskellig vis

En skærpet prostitutionlov, som 
ulovliggjorde mandlig prostitution, hvis 
den prostituerede var under 21 år. 
Politiet anvendte stikkere og lokkeduer.

Kastraktion
For at undgå forvarring, kunne bøsser 
vælge at lade sig kastrere.



foreningsregistret

Landsforeningen søgte allerede i 1949 
om optagelse i Foreningsregistret. Dette 
skulle vise sig yderst vanskeligt, og der har 
vel heller ikke været den store drivkraft 
under den lange hetz i 50-erne og 
begyndelsen af 60-erne. Men i 1969 
lykkedes det.

Det er muligvis første gang, en LGBT-
organisation er blevet optaget i et statsligt 
register.



Ikke før end i 70-erne, falder visse grundlæggende 
rettigheder på plads i Danmark

Danseforbuddet
Politivedtægten opererede 
med et danseforbud

“politiet må anse det for stridende 
mod orden og sømmelighed, hvis 2 
mænd danser med hinanden i et 
offentligt danselokale.”
Justitsminister 
Knud Thestrup (KF) 1968

Danseforbuddet blev 
ophævet i 1973

Seksuel lavalder

Iflg. en Gallup-undersøgelse i 1975 var 
52 % imod en fælles lavalder, mens 
25 % var for. 

I 1976 indførtes i Danmark 
ens seksuel lavalder for 

homo- og heteroseksuelle 
forhold



Da verden blev ramt af hiv-smitten, greb man 
situationen an på vidt forskellig vis i de 
forskellige lande.

I Danmark gik LBL ind i et målrettet og 
forstandig arbejde på at skabe fornuftige 
rammer for bekæmpelsen af den forfærdelige 
sygdom.

Det lykkedes i Folketinget at få formuleret og 
vedtaget en politik baseret på frivillighed 
og klar information, hvor man andre 
steder greb til tvangstestning og traditionel 
smitteopsporing.

I LBL så man klart, at den slagne vej for 
håndtering af epidemier ville være helt 
uanvendelig ift. hiv og aids, da det ville føre 
til hemmelighedsholdelse osv.

Når LBL havde en så indgående forståelse af 
problemets karakter, skyldtes det bla., man 
allerede i 70-erne havde taget 
utraditionelle metoder i brug til 
bekæmpelse af kønssygdomme i 
bøssemiljøet. F.eks. kunne man tilbyde 
anonym testning i bøssesaunaerne.



Man er blevet betydeligt bedre til 
medicinsk behandling, men det 
betyder ikke, at hivsmittedes 
problemer er løst.

Stadig i dag er hiv-smittede udsat 
for en massiv stigmatisering.

Hertil kommer grundlæggende 
rettighedsmæssige 
problemer f.eks. ift. rejseaktivitet. 
84 lande, herunder USA, tillader 
ikke hiv-positive at komme ind i 
landet. 



ILGA - International Lesbian and 
Gay Association, er den internationale 
paraplyorganisation, som samler LGBT-
organsationer fra hele verden. 

LBL var med til at stifte organisationen i 
1978. Foreningen har i dag over 600 
medlemsorganisationer i hele 
verden. Det - lille - sekretariat ligger i 
Bruxelles.

I 70-erne blev tiden også moden til
international organisering



I store dele af verden er forholdene 
for LGBT-befolkningen yderst 
kritisable. Mange lande forbyder stadig 
homoseksualitet, og i en række lande 
er det forbundet med dødsstraf.

Kortet viser situationen i dag.



http://www.ilga.org/map/LGBTI_rights.jpg
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Det er muligt for NGO-ere - 
civilsamfundsorganisationer - at få 
konsultativ status. I 2006 havde 
ca. 2700 organisationer en sådan 
status i ECOSOC, FNs 
Økonomiske og Sociale Råd. 
Herblandt kun to LGBT-
organisationer (som oven i købet ikke 
var kendt af ILGA).

LBL havde - i lighed med flere andre 
LGBT-organisationer søgt om 
konsultativ status.

Ansøgningerne blev afvist, idet 
Cameroun, Cuba, Iran, Kina, 
Pakistan, Rusland, Senegal, Sudan, 
USA og Zimbabwe stemte for 
afvisning af, mens Chile, Frankrig, 
Peru, Rumænien og Tyskland stemte 
imod afvisning. 



Efter udsættelse og hidsig kamp, bla. af den 
ihærdige danske FN-Repræsentation 
i New York, lykkedes det den 11. 
december 2006. Her fik først LBL og 
bagefter ILGA-Europe og LSVD (den tyske 
landsforening) konsultativ status ved 
ECOSOC.

Med denne status får man mulighed for at 
blive hørt i FN-systemet.

“
... Homosexuality is all but 
a fashion. It is not an 
import. What, indeed, in 
most cases, is, an import 
from the colonisers is 
Homophobia and the laws 
punishing same sex 
activity amongst 
consenting adults...”

Fra Stephen Barris’ præsentation 
for FN’s Råd for 
Menneskerettigheder, 
16. juni 2008, hvor han bla. talte 
på vegne af LBL.



Det er selvsagt vanskeligt at drive et 
internationalt samarbejde på 
globalt plan blandt uformuede 
organisationer

Til gengæld var der gode perspektiver for 
et velorganiseret Vesteuropa, der kunne 
arbejde op ad de europæiske institutioner.

Dette førte i 1996 til dannelsen af 
ILGA-Europe, som altså er den 
europæiske gren af ILGA.

LBL var og er dybt involveret i etableringen 
og udviklingen af ILGA-Europe

ILGA-Europe skulle hurtigt vise sig at være 
en endog meget kompetent organisation. Så 
kompetent, at EU Kommissionen begyndte 
at finansiere den.

ILGA-Europe har i dag 12 fuldtidsansatte, 
på kontoret i Bruxelles - i samme bygning 
som ILGA.

Dr Matteo Bonini Baraldi
ILGA-Europe
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Allerede fra starten lobyerer 
ILGA-Europe de europæiske 
institutioner. Man er straks i 
dialog med Kommissionen 
og Europa-Parlamentet.

I 1997 opnår man konsultativ 
status i Europarådet.

I 1998 kommer man med i 
Social Platform, et 
samarbejde af organisationer 
på europæisk niveau, som 
arbejder indenfor de 
forskellige beskyttelsesgrunde.

ILGA-Europe har stor succes med at få 
mainstreamet LGBT-rettigheder i 
udviklingen af EU, f.eks. ved 
indskrivning i EU Charter for 
grundlæggende rettigheder



I 1997 kom seksuel orientering endelig 
med i en international traktat,  
Amsterdam-traktaten

Artikel 13
[“EU kan”] træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til 
at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering.



Artikel 13 giver muligheder for 
initiativer, men er ikke så bindende, 
som NGO-erne oprindeligt 
ønskede.

Men EU benyttede sig faktisk af 
muligheden og har haft store anti-
diskriminationsprogrammer 
begrundet netop i artikel 13.


