
 
Karen J. Klint 

Medlem af Folketinget (S) 

Karen J. Klint   
Folketinget - Christiansborg - 1240 København K   
Telefon: 33 37 40 28 -   
Internetadresse: skakl@ft.dk   
 

ÅBNE FOLKEKIRKEDØRE OGSÅ FOR BØSSER OG LESBISKE 
Af Karen J. Klint, MF 
S-kirkeordfører 
 

Christiansborg, den 19. august 2004 
KJK/nem 

 
I 15 år har danske homoseksuelle haft mulighed for at blive ”viet”, altså at indgå registreret 
partnerskab. Internationalt har denne type ægteskab spredt sig til en halv snes europæiske 
lande; senest kommer den socialistiske regering i Spanien med et forslag til en tilsvarende ord-
ning. 
 
I daglig tale bruger homoseksuelle de samme begreber om deres partnerskab som andre ægte-
fæller. De omtaler sig selv som ”gift” med en ”mand”/”kone”. Den mest iøjnefaldende forskel 
mellem de to ægteskabstyper er dog stadig, at homoseksuelle kun kan blive viet borgerligt. 
Endnu har de ikke haft ret til at blive ligestillet med heteroseksuelle og få deres kærlighed vel-
signet med en kirkelig vielse.   
 
Biskopperne har dog tilbage i 1997 indført en efterfølgende kirkelig velsignelse, når partnerska-
bet er indgået. Danske bøssers og lesbiskes organisation LBL har hele tiden presset på for at 
indføre total ligestilling, så man også kan indgå partnerskab i kirkerne. 
 
Vi socialdemokrater tror, at tiden nu er inde til inkludere bøsser og lesbiske med fulde rettighe-
der også i folkekirkelig sammenhæng. Vi har at gøre med mennesker, som for de flestes ved-
kommende er både døbt og konfirmeret i den danske folkekirke, og som lægger stor vægt på at 
blive behandlet på lige fod med ”flertalsmenigheden”.  
 
I disse år er de nyliberale strømninger stærke. Overalt ser man ønsket om at belønne eliten – 
de positivt udvalgte – på de manges regning. Vi oplever stærke viljer til yderligere at splitte 
mennesker op i A- og B-hold. Alle steder ser vi nyliberale kræfter grave grøfter mellem menne-
sker.  
 
Socialdemokraterne vil gå en anden vej: den humane, den demokratiske, den tolerante. Vi øn-
sker en politik, som alle steder inkluderer mennesker i fællesskabet frem for at sætte dem 
udenfor.  
 
Derfor ser vi også kritisk på mennesker, som udtrykker fornuftige holdninger uden at ville følge 
dem op med handling. Vi er enige med Anders Fogh Rasmussen i, at Vorherre nok ikke har ”et 
mere anstrengt forhold til bøsser og lesbiske end til alle andre”, som han sagde til Søndagsavi-
sen i januar 2004. Men vi hæftede os mest ved, at han ved samme lejlighed slog sig selv på 
munden og ikke ville foreslå i Folketinget, at bøsser og lesbiske kan blive gift i en kirke. 
 
En ting er at udtale sig som privatperson, hvad en statsminister næppe kan om et emne, der 
rummer så mange følelser. En anden ting er at lufte en holdning uden at ville tage politiske 
initiativer til at følge op på sine holdninger.  
 
Så socialdemokraterne vil tage Fogh på ordet og foreslå i folketingssalen, at personer af samme 
køn også får ret til at indgå ægteskab i en kirke. 
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I modsætning til Kristeligt Dagblads lederskribent forudser vi nu ikke nogen større splittelse i 
folkekirken af den grund. Vi deler ikke den spøgelsesangst, der får bladet til at advare om ”split-
telse i kirken”, hver gang nye tanker luftes. Vi ser gerne en stor og åben debat og dialog, både 
om kirkens struktur, rolle i samfundet og om den lovgivning, der gælder for folkekirken og dens 
virke. Hertil er det nødvendigt med dialog og meningsudvekslinger.  
 
Vi har ikke til hensigt at tvinge præster til at vie mennesker af samme køn, hvis deres samvit-
tighed taler imod det. At lovgive om en ekstra mulighed er ikke tvang, men øget valgfrihed og 
rettigheder – både for præsten og for dem, der ønsker at blive gift. 
 
Socialdemokraterne fører også i denne sag en konsekvent politik, som indebærer mere toleran-
ce, flere rettigheder og øgede frihedsgrader for mennesker i dette samfund. Vi har bemærket, 
at landets biskopper indtil nu ikke har nået til enighed om, hvorvidt bøsse/lesbiske-ægteskaber 
skal ind i folkekirken. Deres debat ønsker vi ikke at standse – og tro mig, måske når de frem til 
et nyt ritual, før der er flertal i Folketinget for en lovændring. 
 
Vi opfordrer nu til, at mennesker af samme køn nu også bliver respekteret og værdsat som an-
dre i kirkelig sammenhæng. Sandsynligvis vil der være præster, som ikke vil være med – men 
de får også ret til at lade være. I dag har præsterne allerede ret til ikke at vie fraskilte eller ikke 
at begrave folk, der ikke var folkekirkemedlemmer.  
 
Vi ønsker ikke at tage denne ret til fravalg fra folk – ellers kan der jo ikke blive tale om mere 
frihed. Omvendt synes vi, at bøsser og lesbiske er blevet fravalgt så længe som ligeværdige 
mennesker og kristne, at tiden må være kommet til helt at åbne folkekirkens døre også for 
dem. 
 
Vi kan af gode grunde ikke vurdere, hvor mange ægteskaber mellem mennesker af samme køn 
der vil komme, hvis muligheden bliver indført. Men det kan da kun give større tilgang til folke-
kirken, hvis også denne gruppe får et håndslag på, at deres liv og følelser er lige så meget 
værd som deres heteronaboers.  
 
Ingen taber på det. Alle vinder, og sådan skal det være. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


