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Kære Helle Thorning-Schmidt 
 
Den 21. oktober 2011 henvendte LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, 
biseksuelle og transpersoner sig til dig, fordi vi var bekymrede over, at regeringen havde valgt ikke 
at give en af ministrene det koordinerende ansvar for LGBT-området – i modsætning til alle de af 
vore nabolande, vi normalt sammenligner os med. 
 
Du svarede den 12. februar i år, at LGBT-området lå godt som det gjorde – fordelt på et større 
antal ministerier. Nu, godt et år efter vores henvendelse, kan vi desværre konstatere, at vores 
bekymring har vist sig at være berettiget. LGBT Danmark oplever gang på gang, at de ansvarlige 
ministerier enten ikke forholder sig til deres del af LGBT-området, eller fejlagtigt henviser til, at det 
er ligestillingsministeriets ansvarsområde.  
 
Senest har sundhedsminister Astrid Krag i et svar til Folketingets Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalg (SUU, Alm. del spørgsmål 66), hvor hun afviste at gennemføre en 
levevilkårsundersøgelse for LGBT-personer, givet som begrundelse, at arbejdet med at fremme 
mangfoldighed og sætte ind over for diskrimination hører under ligestillingsministeriets ressort.  
 
LGBT Danmark synes, det er trist, at de mange gode takter i regeringsgrundlaget på LGBT-
området ikke for alvor har slået igennem i regeringens politik – og desværre heller ikke i 
regeringens europæiske og internationale arbejde. Både i Europa og resten af verden er der i 
disse år stærke kræfter, der ønsker at tilbagerulle de landvindinger, der er sket med hensyn til 
LGBT-personers ligestilling. 
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Regeringens manglende koordinering har som konsekvens, at administrationen ikke kan 
identificere opgaver og ansvar, hvorfor der er opgaver der ikke bliver løst. I forhold til internationale 
forhold betyder det blandt andet, at når regeringen kontaktes af andre regeringer om LGBT-
politikker, kan Danmark ikke forholde sig til det, fordi intet ministerium har mandat til at forholde sig 
til tværgående emner. 
 
Derfor vil LGBT Danmark spørge dig om du vil genoverveje din beslutning om ikke at tildele en 
minister det koordinerende ansvar for det arbejde med LGBT-spørgsmål, der nu (i teorien) foregår 
i de enkelte fagministerier? 
 
Fastholder du din beslutning, vil vi gerne have, at du bekræfter over for LGBT Danmark, at du vil 
orientere de enkelte fagministerier om deres forpligtelser på området, og gøre det klart for dem, at 
de ikke kan skubbe ansvaret over på ligestillingsministeriet, som du har bestemt ikke skal 
beskæftige sig med LGBT-ligestilling. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 
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