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Tak for det tilsendte ‘Debatoplæg om oprettelse af et organ der skal behandle klager 
over etnisk diskrimination’. Som det fremgår heraf, anbefaler Nævnet, at der oprettes 
et klageorgan, som indbefatter alle kategorier af diskrimination. 
  Landsforeningen for bøsser og lesbiske, LBL, har længe plæderet for oprettelsen af 
et sådant organ og støtter derfor Nævnets anbefalinger. Vi vil i det følgende redegøre 
for vores hidtidige engagement, ligesom vi skal benytte lejligheden til at redegøre for 
forholdene omkring klager over diskrimination af lesbiske og bøsser. Endelig skal vi 
redegøre for relevante internationale traktater og resolutioner. 
 
Det skal indledningsvist nævnes, at da kommissionen til belysning af homoseksuelles 
situation i samfundet afgav sin betænkning i 1988 (betænkning nr. 1127), mente en del 
af kommissionen under afsnittet om arbejdsmarkedet, at ‘det må overvejes, om det 
ville være hensigtsmæssigt at oprette et organ i stil med Ligestillingsrådet til dels at 
beskæftige sig med de daglige diskriminationsspørgsmål, dels at iværksætte 
undersøgelser til belysning af diskriminationen. Det må i denne forbindelse 
understreges, at homoseksualitet ikke i sig selv bør kunne begrunde omplacering, 
afskedigelse, manglende avancement m.v.’ 
 
 
1. Hidtidigt engagement 
 
LBL engagerede sig i 1996 i debatten om et fælles klageorgan. Landsforeningen havde 
drøftelser med Det Danske Center for Menneskerettigheder, DCMR, og 
Dokumentation- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, DRC, og tog del i den 
offentlige debat.  
  Nævnet fremlagde i efteråret 1996 ‘Rapport om mulighederne for at skabe bedre 
klageadgange for etniske minoriteter’ til debat. Efterfølgende anbefalede et flertal i 
Nævnet en konstruktion til indenrigsministeren, som i alt væsentligt svarede til 
rapportens flertalsanbefaling. Denne gik ud på at lave en klageinstans, som snævert 
fokuserede på etnisk diskrimination. 
  DCMR og DRC arrangerede efterfølgende en høring med titlen ‘Er der brug for et 
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klageorgan for ligestilling’, hvor der argumenteredes for et klageorgan for alle former 
for diskrimination. I forlængelse heraf anbefalede LBL indenrigsministeren at lave et 
sådant bredt klageorgan, og skrev bl.a. 
 

‘[Der er] en række uheldige følger af at oprette særinstanser for de forskellige 
kategorier af forskelsbehandling: 
 Det er utænkeligt i praksis at oprette særinstanser for alle kategorier. 
 Forskellige procedurer for forskellige kategorier. 
 Stigmatisering af den enkelte gruppe. 
 De forskellige grupper vil skulle pleje egne interesser og isolerer sig 

derved fra hinanden. 
 Valget af indsatsområder fordrer en prioritering blandt de, der har brug 

for støtte. 
 Forskellige områder kan overlappe som fx. for indvandrerkvinder. 

 
Dels er der gavnlige følger af at have fælles sagsbehandling: 
 I en fælles instans vil der kunne dannes præcedens fra det ene område til 

det andet. 
 Større synliggørelse af de forskellige former for forskelsbehandling. 

 
Endelig er der den politiske signalværdi 
 En fælles instans mod al diskrimination er ønskværdig, for at motivet for 

at imødegå forskelsbehandling er det samme i alle tilfælde. 
 

En af årsagerne til, at der ikke føres særlig mange diskriminationssager er 
manglende kendskab til procedurer. Ved oprettelse af særskilte nævn for fx. 
etnisk forskelsbehandling, vil der være forskellige procedurer for de forskellige 
former for forskelsbehandling, som optræder i den danske lovgivning på 
området. Én vej ved etnisk forskelsbehandling, en anden vej for 
kønsdiskrimination, en tredje vej for diskrimination pga. seksuel orientering 
osv. Det vil ikke fremme intentionen om at imødegå enhver form for 
forskelsbehandling, hvis den skal implementeres gennem et morads af 
procedurer, som vil være uigennemskueligt for en person, der befinder sig i en 
diskriminationssituation.’  

 
Det kan nævnes, at LBL er medlem af Dansk Flygtningehjælp, hvor foreningen er 
repræsenteret i to udvalg. Desuden er foreningen med i Netværk for Ændring af 
Integrationsloven. 
  Landsforeningen arbejder også på det arbejdsmarkedspolitiske område. I 1998 
afholdt foreningen en høring med titlen ‘Behandles homoseksuelle endnu i 1998 
anderledes på arbejdsmarkedet?’ med deltagelse af bl.a. arbejdsminister Ole Hygum, 



 
advokat Lars Svenning Andersen og juridisk konsulent Lise Bardenfleth, DA. 
 
 
2. Klagesager  
 
§266b 
LBL har to gange anmodet anklagemyndigheden om at anlægge sag i henhold til 
§266b. Første gang var der tale om en læserbrevsskribent, Emmy Fomsgaard, som 
bl.a. skrev, at ‘homosex er den ækleste form for hor’. Der blev rejst tiltale mod 
forfatteren, men ikke mod avisens ansvarshavende redaktør, hvilket Landsforeningen 
også havde ønsket. Sagen blev tabt på stemmelighed, idet de tre fagdommere krævede 
Fomsgaard pådømt, mens de tre lægdommere krævede frifindelse. 
  I den anden sag, blev der ikke rejst tiltale. Det drejede sig om forhenværende 
medicinaldirektør Palle Juul Jensen, som i sin bog ‘I statens tjeneste’ bl.a. skrev: 

‘Her sigter jeg ikke kun til forskellige former for sygelig seksuel adfærd, men 
især til den politiske bestræbelse på at sidestille homoseksuelle forhold med 
heteroseksuelle parforhold - det kan man gøre for så vidt angår juridiske og 
politiske forhold, og det har man gjort demokratisk ved en række ikke-
diskriminerende foranstaltninger, men sundhedspolitisk duer det naturligvis ikke 
med en sådan side- og ligestilling af det naturlige og det abnorme (vores 
fremhævning). Samfundet er ikke kun en politisk størrelse, det baserer sig også 
på biologiske og medicinske kendsgerninger, som må respekteres.’ 

Politidirektøren afviste Landsforeningens anmeldelse, og det samme gjorde 
Statsadvokaten, da foreningen ankede afgørelsen. 
  Denne sidste sag er et eksempel på, at en sag er blevet afgjort udenom domstolen, 
idet politiet har besluttet, at spørgsmålet ikke skal undersøges. Dette er som bekendt 
en meget almindelig skæbne for sager vedrørende §266b. 
 
Arbejdsmarkedet 
En kvalificeret ansøger til et job i virksomheden Avery blev afvist med den skriftlige 
begrundelse, at ‘vi skal være de første til dybt at beklage, at selvom vi skriver 1997, er 
en del fordomme stadig ikke manet i jorden’. Årsagen var, at kvinden havde bekræftet, 
at hun var lesbisk. Kvinden ønskede, på trods af sin fagforenings støtte, af personlige 
årsager ikke at forfølge sagen fagretligt. 
 
Frank Wolff Hinrichs blev i 1999 ansat i en institution i Sønderjylland. Men før han 
startede på jobbet, blev han kaldt til fornyet samtale. Idet han havde mistanke om, at 
man ville fyre ham på grund af hans homoseksualitet, tog han en diktafon med og 
optog samtalen hemmeligt. Hans formodning var korrekt, og han førte en fagretlig sag 
mod arbejdsgiveren, som han vandt på grund af den afslørende båndoptagelse. 
 
Som det fremgår af de omtalte sager, er det fagretlige system villigt og velegnet til at gå 
ind i konkrete sager indenfor organisationernes områder.  



 
  Dette er imidlertid næppe grund til ikke at inddrage arbejdsmarkedet under et 
klageorgan. Dels er der områder, som ikke er underlagt kollektive overenskomster, og 
dels tog arbejdsministeren for få år siden initiativ til lov mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet, hvor sagerne føres civilretligt.  
  Ligeledes er det Landsforeningens mangeårige erfaring fra vores rådgivninger, at 
mange oplever sig diskriminerede, men står uden konkrete beviser. Dette er et 
almindeligt fænomen indenfor diskriminationsområdet, og hvis et organ kunne 
udvikle værktøjer til at håndtere sådanne problemstillinger, ville det være af stor værdi 
for bøsser og lesbiske. Det er naturligvis helt exceptionelt, at der findes beviser som i 
tilfældet med Frank Wolff Hinrichs. 
  Endvidere viser sagen med den afviste kvinde, at det vil være særdeles ønskværdigt, 
om en klageinstans kunne tage initiativer på egen hånd. Her var tale om et uhyre 
sjældent tilfælde, hvor der forelå et konkret skriftligt bevismateriale, men det kunne 
ikke bruges, idet kun den diskriminerede kan rejse sagen. 
 
I 1996 lavede Børsens Nyhedsmagasin en undersøgelse om ansættelsespolitik, hvor 
man indhentede oplysninger hos personalecheferne for de 31 største danske 
virksomheder. En tredjedel af dem mente, at en ansøgers homoseksualitet havde 
indflydelse på, om vedkommende fik jobbet. 
 
Offentlig forvaltning 
Landsforeningen har i flere omgange oplevet forskelsbehandling i forhold til 
bevillingspraksis for kommunale tilskud. Det har været nødvendigt at forfølge sagen 
helt op på ministerielt niveau. Foreningen har fået omgjort praksis, men kun gennem 
en krævende indsats på det juridiske område.  
  Et klageorgan, ville være bedre klædt på til at føre denne slags sager end de fleste 
græsrodsorganisationer, ligesom erfaringer ville kunne overføres fra organisation til 
organisation og fra kommune til kommune. 
 
 
4. Internationalt 
 
 Klageinstanser for diskrimination, som medtager homoseksuelle, findes flere steder, 
f.eks. i Holland og Australien, ligesom Sverige for nyligt har indført en 
ombudsmands-institution for området. 
 
Amsterdamtraktatens artikel 13 giver muligheder for EU-initiativer til bekæmpelse af 
diskrimination på grund af den række af årsager, som nævnet også lægger til grund for 
sit forslag. 
  EU traktaten lægger således op til, at alle diskriminationsgrunde behandles under ét, 
og man kan forvente direktivforslag fra Kommissionen om generelle foranstaltninger 
til bekæmpelse af diskrimination. 
  I Europarådet overvejes for tiden en protokol til den Europæiske 



 
Menneskerettigheds-konvention, som skal udbrede anvendelsen af konventionens 
artikel 14 om diskrimination til et bredere dækningsområde end tilfældet er i 
øjeblikket. Nævnets forslag om et samlet initiativ omfattende alle 
diskriminationsgrunde er således i god overensstemmelse med initiativer inden for to 
væsentlige europæiske menneskeretsområder. 
 
 
5. Anbefaling 
 
På denne baggrund anbefaler Landsforeningen for bøsser og lesbiske at et klageorgan 
for alle former for diskrimination oprettes ud fra de retningslinier, som er beskrevet i 
Nævnets debatoplæg. 
 
Landsforeningen deltager gerne i de videre drøftelser om oprettelse af et klageorgan 
og afklaringen af de udestående spørgsmål. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske 
 
 
 
 
Bent Hansen     Søren Laursen 
Landsformand     Retspolitisk Udvalg 


