
 

 

 
 

Europa-Parlamentsvalg 2014 
 

Hvordan forholder kandidaterne 
til 10 LGBT-relaterede arbejdsopgaver? 

 

 

 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

Maj 2014 
Opdateret 13. maj 2014 

  



 

 

Europa-Parlamentets nuværende sammensætning 

  
 

Lunacek-rapporten : afstemningsresultat 
 

  

Lunacek-rapporten er en ikke-
bindende anbefaling om at 
kommissionen, medlemsstaterne og 
EU-institutionerne arbejder sammen 
om en flerårig politik for at beskytte 
LGBT-personers grundlæggende 
rettigheder – et såkaldt ’roadmap’ 

Afstemningen fandt 4. februar 2014. 

 

Grøn: For  Rød: Imod  Gul: Hverken 
for eller imod  Grå: Ikke til stede 



Introduktion i spørgeskemaet 

 
LGBT-spørgsmål ift. Europa-Parlamentsvalget 2014 
  
 
INTRODUKTION 
 
Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i udviklingen og beskyttelsen af lesbiskes, bøssers, 
biseksuelles og transpersoners (LGBT-personers) rettigheder.  
 
Lighed og ikke-diskrimination er kerneværdier i EU og indskrevet fx. i Traktaten om Den 
Europæiske Unions Funktionsmåde og i Chartret om grundlæggende rettigheder. Alle EU-
institutioner har pligt til at mainstreame ligebehandling i alle politikker og lovgivninger. 
 
Her ved udgangen af 2009-2014 valgperioden står det klart, at EU langt fra har udtømt sine 
muligheder for at fremme ligebehandling. ILGA-Europe har estimeret, at EU kun har opbrugt 30% 
af de mulige midler til fremme at LGBT-rettigheder indenfor sine kompetenceområder. Dette er kun 
marginalt bedre end ved valgperiodens begyndelse. 
 
Der er derfor meget at gøre endnu. Vi ønsker, at vores parlamentarikere er opmærksomme på 
dette, og at de engagerer sig i området.  
 
LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - inviterer dig 
derfor til at udfylde vores spørgeskema med ti spørgsmål til konkrete initiativer indenfor EUs 
kompetencer. Det er ja/nej-spørgsmål med mulighed for kommentarer. 
 
De ti spørgsmål er baseret på de ti punkter i ILGA-Europes løfte, som vi anbefaler dig, at du 
tilslutter dig. Ved afslutningen af undersøgelsen vil et link hertil blive vist. 
 
Du finder uddybende oplysninger på www.ilga-europe.org . Vær også opmærksom på Europa-
Parlamentets intergroup om LGBT-rettigheder, www.lgbt-ep.eu. Landsforeningens hjemmeside er 
www.lgbt.dk. 

  



 

  
Spørgeskemaet 

 
LGBT-spørgsmål ift. Europa-Parlamentsvalget 2014 
  
 
1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-personer, og 
at man i fuld udstrækning bruger sine beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de områder, som EU har kompetence på, herunder sikre, 
at allerede vedtagne regler bliver gennemført på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, og for at 
alle relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri bevægelighed og gensidig anerkendelse? 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt mobning relateret til LGBT-personer? 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle behov, LGBT-personer måtte have? 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og fair behandling af medlemsstaterne? 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj prioritet i EU’s 
udenrigspolitik, herunder i forhold til ansøgerlande, naboregioner, internationale organisationer og 
EU’s støtte til menneskerettighedsforkæmpere? 
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Oversigt 
 

 

 

   



Rina Ronja Kari 

 

Folkebevægelsen mod EU 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet handlingsplan 
for at sikre ligebehandling af LGBT-personer, og at 
man i fuld udstrækning bruger sine beføjelser 
effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke sker 
nogen form for diskrimination indenfor de områder, 
som EU har kompetence på, herunder sikre, at 
allerede vedtagne regler bliver gennemført på 
tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers sundhed, 
herunder at sikre uddannelse af sundhedsfagligt 
personale i at tackle de specielle behov, LGBT-
personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

  



Lave K. Broch 

 

Folkebevægelsen mod EU 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Jeg ser heller at rammen for menneskerettighedsspørgsmål er 
det nordiske samarbejde, Europarådet og FN. Men så længe EU 
har magt på dette områder vil jeg arbejde for at sikre 
ligebehandling af LGBT-personer. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Nej Jeg synes det er vigtigt, at vi styrker Europarådets og FN's 
arbejde for menneskerettighederne og jeg vil gerne arbejde for at 
de nordiske lande i fællesskab kæmper for at styrke Europarådet 
og FN på dette område. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja Ja det er bestemt afgørende at der ikke sker diskrimination inden 
for de områder hvor EU har kompetence. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja Jeg mener grundlæggende, at kampen for 
menneskerettighederne hører hjemme i Europarådet og FN og 
ikke i EU. Men der hvor EU allerede har magt og hvor EU-
institutioner f.eks. Frontex kommer i kontakt med ofre - er det 
afgørende at fagpersoner har den nødvendige uddannelse ift. 
hadforbrydelser. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Ja og det vil jeg også arbejde for at Danmark fremmer igennem 
det nordiske samarbejde, i Europarådet og i FN. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Karina Rohr Sørensen 

 

Folkebevægelsen mod EU 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet handlingsplan 
for at sikre ligebehandling af LGBT-personer, og at 
man i fuld udstrækning bruger sine beføjelser 
effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Når spørgsmål om ikke diskrimination og ligeberettigelse er 
spørgsmål som EU "blander sig i" er det naturligt at arbejde for at 
sikre LGBT personer lige rettigheder - også selvom jeg 
grundlæggende er imod at EU skal være det forum hvor 
ligestillingsrettigheder defineres 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Nej Jeg går ikke ind for mere magt til EU overfor medlemslandene. 
Men jeg går ind for international bevågenhed/ kritik af lande der 
diskriminerer egen befolkning, uanset om det har baggrund i 
seksualitet, politisk overbevisning, etnisk tilhørsforhold eller andet 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke sker 
nogen form for diskrimination indenfor de områder, 
som EU har kompetence på, herunder sikre, at 
allerede vedtagne regler bliver gennemført på 
tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja De områder hvor EU allerede har kompetencen skal det sikres at 
antidiskrimination skrives ind 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Nej Jeg kan ikke arbejde for at give EU mere magt, men går ind for at 
på alle områder hvor EU i forvejen regulerer er det relevant at 
gøre hvad man kan for at øge vidensniveauet og bekæmpe 
hadforbrydelser 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers sundhed, 
herunder at sikre uddannelse af sundhedsfagligt 
personale i at tackle de specielle behov, LGBT-
personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Hans Henrik Larsen 

 

Folkebevægelsen mod EU 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Malte Bang 

 

Folkebevægelsen mod EU 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja I det omfang det kan gøres uden at det vil føre til yderligere 
kompetenceflytning til EU. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja I det omfang det allerede ligger indenfor EU's kompetence. 
Derudover er det naturligvis et spørgsmål man bør tage seriøst 
på mere lokalt niveau. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja I det omfang det allerede ligger indenfor EU's kompetence 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja På dette område kan man opnå meget alene ved at sætte en 
stopper for EU programmet FRONTEX der fører til at flygtninge 
ender som tilbageholdte i Afrika i stedet for at have en asylsag i 
EU. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Troels Juel 

 

Folkebevægelsen mod EU 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

  



Preben Kristensen 

 

Folkebevægelsen mod EU 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Nej Ligestilling, uanset om det drejer sig om ligestilling for seksuelle 
mindretal, religiøse mindretal, etniske mindretal, kvinder og hvem 
der på forskellig måde bliver diskrimineret, skal EU ikke blandes 
ind i. Det er forhold, de enkelte lande må sikre, gerne i 
internationalt samarbejde eller i samarbejde gennem FN's og / 
eller den europæiske menneskerettigheds erklæring. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Nej Medlemslandene i EU har ratificeret den europæiske 
menneskerettigheds-konvention. Hvis de ikke kan leve op til 
dette, vil det ikke hjælpe at lave særlige EU regler på området, da 
de enten vil blive tilsidesat eller blive meget ringere end den 
europæiske menneskerettighedskonvention i dag. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Nej Medlemslandene i EU har ratificeret den europæiske 
menneskerettigheds-konvention. Hvis de ikke kan leve op til 
dette, vil det ikke hjælpe at lave særlige EU regler på området, da 
de enten vil blive tilsidesat eller blive meget ringere end den 
europæiske menneskerettighedskonvention i dag. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Nej Hadmotiveret vold, uanset om det er rettet mod seksuelle 
mindretal, religiøse mindretal, etniske mindretal, kvinder eller 
politiske grupperinger, skal EU ikke blandes ind i. Det er forhold, 
de enkelte landes lovgivning må imødegå, gerne i internationalt 
samarbejde f. eks. med hjælp fra den europæiske 
menneskerettigheds domstol. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Nej Uanset hvilken form for samliv indbyggerne i Danmark vælger, er 
det ikke en sag, som EU skal blandes ind i. I det hele taget skal 
familieliv i endnu højere grad være fritaget for 
myndighedsindblanding, bortset fra kriminelle forhold som vold i 
familien eller vanrøgt af børn og lignende. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Nej Det er de enkelte staters opgave at sikre lige rettigheder for alle 
deres indbyggere. Det skal EU ikke blandes ind i. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Ja, fordi du ikke spørger, om jeg vil arbejde for dette indenfor 
EU's kompetencer. Den eneste mulighed for at hindre mobning i 
skolerne er at sætte fokus på problematikkerne, udarbejde en anti 
mobbe politik på skolerne, uddanne lærerne til både at takle 
eleverne, der mobber og deres forældre, samt at bevilge de 
nødvendige ressourcer. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Ja, fordi du ikke spørger, om jeg vil arbejde for dette indenfor 
EU's kompetencer. Alle indbyggere i Danmark skal have fri og 
lige adgang til sundhedsydelser. Det betyder også, at der skal 
uddannes personale med kendskab til sundhedsfaglige og andre 
faglige behov for alle samfundets grupper. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Nej EU er selv med til at skabe flygtningestrømme gennem deltagelse 
i krige, så jeg mener afgjort ikke at behandling af asylsøgere er 
en opgave for EU. Tvært imod. Asylbehandling skal være de 
enkelte lande opgave og ansvar og skal ske i overensstemmelse 
med menneskerettighederne, hvad det er tvivlsomt om dette sker 
i dag, men EU indblanding vil ikke gøre det bedre. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Nej Når EU har svært ved at overholde menneskerettighederne i 
egne sager, kan man næppe forestille sig, at EU vil bruge andet 
end ord om menneskerettigheder i andre lande, tænk blot på EU 
resolutioner om Israels behandling af Palæstina, lutter ord og 
varm luft. 

  



Jeppe Kofod 
 
Spidskandidat 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Christel Schaldemose 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja Det er vigtigt og jeg er enig i principperne. Det med uddannelse 
af fagpersoner ligger udenfor EUs kompetencer. Men 
medlemslandene bør tage ansvaret for det. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Ja til indsats mod mobning. Herunder også LGBT, men ikke kun 
LGBT. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Igen enig men uddannelse af personale ligger udenfor EUs 
kompetencer. Skal klares på nationalt plan 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Ja. DK har jo forbehold for EUs asylregler. Men selvfølgeligt har 
folk der søger asyl, krav på korrekt og fair behandling. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Lasse Quvang Rasmussen 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



 

Ole Christensen 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja LGBT-personer oplever nogle steder af blive diskrimineret på 
eksempelvis arbejdsmarkedet, som jeg arbejder meget med, 
fordi det ikke er alle medlemslande, der anerkender 
registrerede partnerskaber. Det mener jeg naturligvis, at vi skal 
gøre noget ved. Derfor er jeg også i dialog med LGBT om, 
hvordan vi sikrer de bedst mulige forhold for LGBT-personer på 
arbejdsmarkedet. Og jeg har tænkt mig - hvis jeg bliver genvalg 
- at arbejde videre for ligebehandling på arbejdsmarkedet i kraft 
af min post i beskæftigelsesudvalget. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, og at 
der skabes en vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at 
EU kan reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Jeg vil støtte en sådan strategi. 
 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke sker nogen 
form for diskrimination indenfor de områder, som EU har 
kompetence på, herunder sikre, at allerede vedtagne regler 
bliver gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse af 
enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle relevante 
EU-institutioner beskytter ofre for vold, samt at fagpersoner 
har den nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja Det er helt klart en vigtig dagsorden at rejse i EU. 
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Jeg synes, at det er et stort problem, at det ikke er alle lande, 
der anerkender LGBT-forhold på lige fod med andre forhold, da 
det betyder, at disse personer mister nogle rettigheder 
eksempelvis på arbejdsmarkedsområdet. I mange EU-
medlemsstater nyder ægtepar godt af en række rettigheder og 
fordele. De er herunder ofte i besiddelse af en række 
skattefordele, ligesom de eksempelvis nyder godt af 
veldefinerede regler for forældremyndighed og mulighed for at 
dele sygesikring. Personer af samme køn, der indgår i 
ægteskaber eller registrerede partnerskaber, har i mange EU-
medlemsstater krav på samme fordele og rettigheder som 
heteroseksuelle ægtepar. I forbindelse til retten til fri 
bevægelighed er det dog et stort problem, at mange EU-
medlemsstater ikke anerkender ægteskaber, der er indgået 
mellem personer af samme køn i andre EU-medlemsstater. 
Den manglende anerkendelse medfører i mange tilfælde 
rettighedstab for de berørte personer — eksempelvis 
ugyldiggørelse af forældremyndighed, dårligere mulighed for at 
gøre brug af fælles sygesikring og bortfald af arveret. Det må 
ses som en hindring af retten til fri bevægelighed, idet sådanne 
rettighedstab kan afholde arbejdstagere fra at søge og tage 
arbejde på kryds og tværs af landegrænser i EU. Det mener jeg 
er helt uacceptabelt. Det er klart, at LGBT-familier også skal 
anerkendes og have de samme rettigheder som andre familier. 
Derfor har jeg også spurgt Kommissionen, hvad man vil gøre 
for at imødekomme dette problem. Og jeg har tænkt mig – i 
samarbejde med LGBT – at holde Kommissionen op på, at alle 
arbejdstagere skal ligebehandles. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i skolerne 
på dagsordenen, herunder specifikt mobning relateret til 
LGBT-personer? 

Ja Jeg mener, at det er et vigtigt område, som vi bør sætte fokus 
på. Og jeg mener også, at det er noget, man bør bruge nogle 
oplysningsmidler på. 
 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers sundhed, 
herunder at sikre uddannelse af sundhedsfagligt personale 
i at tackle de specielle behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Dette er ligeledes et vigtigt område, som jeg mener, man bør 
bruge flere oplysningsmidler på. 
 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl på 
grund af forfølgelse på grund af seksuel orientering eller 
kønsidentitet, sikres en korrekt og fair behandling af 
medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj prioritet i 
EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til ansøgerlande, 
naboregioner, internationale organisationer og EU’s støtte 
til menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  



 

Britta Thomsen 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja Som det fremgår af Amsterdamtraktatens artikel 13, så er alle 
former for diskrimination forbudt inden for EU, fordi det strider 
imod fællesskabets værdigrundlag. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja Ja som medlem af den tværgående LGBT-gruppe i Parlamentet 
arbejder jeg for denne sag. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Det er et meget vigtigt område for mig, at alle medlemsstaterne 
har gensidig anerkendelse af ægteskaber, så den frie 
bevægelighed omfatter alle mennesker. Alt andet er 
udemokratisk. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja jeg har allerede været med til at arrangere seminarer om 
transkønnedes rettigheder. Og i nogle lande er de kommet 
meget længere. De erfaringer bør vi tage op og overføre til et 
generelt EU-niveau. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Et emne som vi også har indskrevet i Europa-Parlamentets 
betænkning, hvori vi opfordrer Kommissionen til at komme med 
en handlingsplan imod diskrimination af LBGT-personer. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Vi skal give adgang til asyl på grund af seksuel orientering, og 
når man kommer fra et land, hvor der er kendt politik at 
diskriminere homoseksuelle, så skal asylansøgeren ikke 
dokumentere at vedkommende er personlig forfulgt. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Kathrine Alexandrowiz 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Gunde Odgaard 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja Jeg arbejder også for at komme af med Danmarks 
retsforbehold således, at vi i praksis ville få de bedste 
betingelser og langt større indflydelse ift. til det europæiske 
politisamarbejde. Og så danskere kan tage deres polititilhold 
med sig ud af landet, når de rejser i eller flytter til et andet land i 
Europa. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Asylansøgere bør altid få en fair behandling! 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Rasmus Gjedssø Bertelsen 

 

Socialdemokraterne 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

  



Christine Sidenius 
 
Spidskandidat 

 

SF 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja SF, har med sin placering i Den Grønne gruppe været en aktiv 
del af udarbejdelsen af Parlamentets rapport, der netop 
opfordrer Kommissionen til at tage dette initiativ - jeg vil aktivt 
arbejde på at en opfølgning af denne rapport og dens indhold 
bliver en realitet 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Med ideen om at nedsætte et uafhængigt udvalg, der uvildigt 
skal kunne undersøge medlemslandes brud på 
menneskerettigheder, har SF sat sig sammen med vores 
gruppen i spidsen for at få styrket indsatsen overfor 
menneskerettighedskrænkelser i EU. Agenturet for 
grundlæggende rettigheder, bør også få et styrket mandat, der 
mere uafhængigt af Kommission ofg Råd kan analyser 
situationen i de 28 medlemslande! 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja Absolut – det er en af hovedprioriteringerne i min kampagne, 
og den Grønne gruppe har stadig øjnene stift rettet mod 
direktivets vedtagelse. 
 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja Hadmotiveret forbrydelser skal bekæmpes, og forebygges, og 
hvor EU har kompetence og mulighed for at styrke den indsats, 
skal EU selvfølgelig gå i spidsen. Politisamarbejdet under 
EUROPOL kunne eksempelvis udpege had-forbrydelser som 
en af de alvorlige forbrydelser som de fokusere deres arbejde 
på. 
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Det vil jeg i hvert fald, selv om ægteskabslovgivning, arveret og 
andre civilretlige områder kun delvist er berørt af EU-
lovgivning, er ligestilling et minimumskrav til al EU politik der 
vedtages. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja Også transkønnede er i denne kontekst en fokusgruppe, og det 
er også værd at få identificeret præcis, hvor transkønnede har 
særlige behov for ligestilling, som ikke umiddelbart er 
identificerede, eksempelvis i forhold til identitetspapirer. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Bullying, eller mobning er jo et identificeret område hvor LGBTI 
personer står overfor særlige udfordringer, og vi er ikke altid 
bedst til selv at pege på hvad der kan gøres - den indsats er 
vigtig. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Ja træning, uddannelse og oplysning er jo kilder til bedre og 
ordentlig behandling og omsorg, så det vil jeg gerne arbejde 
for. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Med vedtagelse af kvalifikations direktivet, om hvem der 
kvalificere som asylansøgere sikrede vores gruppe, De 
Grønne, at seksuel orientering blev anerkendt som en særlig 
omstændighed der skal tages hensyn til i vurderingen af om 
asylansøgere er berettiget til beskyttelse, så det arbejde skal 
følges, når implementeringen af direktivet skal finde sted. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja EU skal fortsat gå foran i kampen for menneskerettigheder i 
verden, og kun med styrket indsats indadtil, kan vi legitimt gå 
ud i resten af verden og blande os, men Rusland, Uganda og 
andre kedelige eksempler har vist at den kamp, langt fra er 
overstået - men EU skal gå forrest, ingen tvivl om det. 

  

  



 

Teis Volstrup 
 
Spidskandidat 

 

SF 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja LGBTQIA* er en ofte overset gruppe når det kommer til EU. 
Selvfølgelig skal EU arbejde for at alle, uanset hvilket land de er 
født i, har samme rettigheder og lige muligheder på fod med 
resten af samfundet.   I dag er der for store uligheder på tværs 
af Europa, men EU kan være med til at gøre noget ved det.  Min 
lillebror er selv homo, og arbejder i Belgien og uanfægtet om det 
var der eller i et af de andre lande inden for den fri 
bevægelighed, skal han selvfølgelig være omfattet af en aktiv 
indsats mod diskrimination. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Ja med samme pointer som ovenfor. En sådan instans skal jo 
så gælde alle menneskerettighedsforpligtelser og sikre, at man 
som land ikke løber fra forpligtelserne, som har været en 
forudsætning for overhovedet at blive medlem i første omgang. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Nej Inden for de områder, hvor EU har kompetence, skal vi altid 
gøre, hvad vi kan for at medlemsstaterne lever op til deres 
ansvar. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Når man anerkender alle kønsdefinitioners rettigheder, skal det 
selvfølgelig også gælde for familier uanfægtet, hvordan de er 
sammensat. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja De skal naturligvis ligestilles med ciskønnede. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Nej Jeg mener selvfølgelig, at man skal sætte aktivt ind mod enhver 
form for mobning og især den type der kan udvikle sig til 
regulære hate-crimes mod eksempelvis LGBT-personer.   Til 
gengæld mener jeg ikke det er en EU-opgave at sikre det, men 
det er noget jeg ser som helt naturligt i forlængelse af, at alle 
medlemslande skal forpligte sig på at sikre rettighederne for 
alle. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Sikre en fair behandling af især transkønnede i alle EU-lande er 
vigtig. Det ser jeg som en af de helt store kampe at tage, så der 
bliver ensretning i hele EU, og vi skal især lægge pres på de 
Sydeuropæiske lande. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Det er allerede en mærkesag, som SF sammen med De 
Grønne i Europa-Parlamentet er godt på vej til at få vedtaget 
hele vejen igennem EU-systemet. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Vi skal altid bruge vores fællesskab i Europa som et muligt 
pressionsmiddel, når vi interagerer uden for EUs grænser. 
Eksempelvis skal vi lægge pres på et land som Uganda, når de 
vedtager ubehageligheder mod homoseksuelle. Det samme i 
forhold til Rusland og andre. Der er et kæmpe potentiale, hvis vi 
som Europæere står sammen i kampen for LGBT-rettigheder i 
alt vi laver uden for EUs grænser. 

  



Tonni Hansen 
 
Spidskandidat 

 

SF 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Jeg opfatter det som et indenrigspolitisk spørgsmål, men derfor 
vil jeg alligevel gerne forholde mig til det. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Jacob Isøe Klærke 
 

 

SF 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Christian Høgedal Kjølhede 
 

 

Radikale Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Jeg vil dog her understrege, at detailimplimenteringen skal ske 
på nationalt plan, men efterstræbe målsætninger sat af EU. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Meget vigtigt punkt, da det i flere lande i dag ikke i praksis 
bliver overholdt. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Karen Melchior 
 

 

Radikale Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Vigtigt at fastholde fokus på anti-diskrimination som en 
kerneopgave for EU. Det er en del af vores samlede 
værdigrundlag. En samlet handlingsplan vil hjælpe 
beslutningstagere og embedsmænd i at sikre at man på alle 
politikområder arbejder på at fjerne diskrimination. Tit, men 
ikke altid, er det ikke ond vilje men uvidenhed, som kan føre til 
diskrimination. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Menneskerettigheder skal tages seriøst i EU. En strategi vil 
hjælpe med at sætte fokus på svagheder. Desuden er 
medlemslandene er bange for at kritisere hinanden, derfor er 
der behov for instanser udenfor kredsen af medlemslande. Der 
er muligheder for at styrke menneskerettigheder i EU 
yderligere med en politisk udnævnelse af f.eks. kommissær. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja Vigtigt at fastholde fokus på anti-diskrimination som en 
kerneopgave for EU. Det er en del af vores samlede 
værdigrundlag, som bør indarbejdes i alle politikområder. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja Hadforbrydelser modarbejdes gennem en tværgående men 
fokuseret indsats, derfor at alle EU-institutioner og fagpersoner 
uddannes til at indtænke bekæmpelse af hadforbrydelser i 
deres arbejde. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja LGBT familier skal have samme muligheder og rettigheder 
som andre familier. Vi skal ikke tillade anden rangs EU-
borgere og familier pga. hvem man elsker, men insistere på 
lige rettigheder for alle. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja Vigtigt at skabe mere opmærksomhed om de særlige 
problemer, som transkønnede står overfor i møde med 
arbejdspladser, administration og sundhedssektor. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Vigtigt at etablere forståelse og accept af forskellighed allerede 
i skolerne, hvor mange  lever nogle af de sværeste år og 
skjuler deres seksualitet. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja LGBT personer er særligt udsatte for sundhedsproblemer, som 
ikke er direkte relateret til seksuel orientering eller 
kønsidentitet, det er vigtigt at der bliver skabt mere 
opmærksomhed om dette. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Forfølgelse på grund af seksualitet er i mange lande lige så 
alvorlig som politisk forfølgelse og skal derfor sikres en 
tilsvarende beskyttelse 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja LGBT-personer udsættes for forfølgelse i flere lande af 
politiske regimer, som ønsker holde sig til magten. Det er 
vigtigt at vi fra EU står imod denne tendens og det skal 
integreres i udenrigspolitikken. 

 

  



Kristina Siig 

 

Radikale Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet handlingsplan 
for at sikre ligebehandling af LGBT-personer, og at 
man i fuld udstrækning bruger sine beføjelser 
effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Ja. EU bør sætte mere konkret handling bag det forbud mod 
diskrimination som findes i EU Charteret for Grundlæggende Rettigheder. 
Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder har indsamlet 
rigtig meget viden på området og det vil derfor være naturligt at en 
handlingsplan blev udarbejdet og ikke mindst fulgt op i dette regi. Det vil 
også være interessant at give Agenturet en mere aktiv rolle for at præge 
udviklingen i medlemslandene. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Jeg går klart ind for et EU – og et Europa – med stærkere beskyttelse af 
menneskerettighederne. Det er dog vigtigt at vi ikke blot udarbejder nye 
papirer med fine ord til at erstatte andre dokumenter med fine ord. Det 
betyder at vi også skal blive bedre til at bruge de redskaber vi allerede har 
- det er bl.a. Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, som er meget 
aktive på LGBT-området, men også at vi har Charteret for 
Grundlæggende Rettigheder som indeholder et forbud mod diskrimination 
på grund af seksuel orientering. Et andet redskab er den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention, som EU forhåbentlig snart tiltræder og 
som alle EU-medlemsstater har underskrevet. Det vil sende et klart signal, 
hvis EU spillede en aktiv rolle og lagde pres på de EU-medlemsstater som 
ikke er gode til følge dommene fra Menneskerettighedsdomstolen på bl.a. 
LGBT-området. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke sker 
nogen form for diskrimination indenfor de områder, 
som EU har kompetence på, herunder sikre, at 
allerede vedtagne regler bliver gennemført på 
tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja Der er allerede et absolut forbud mod diskrimination i EU - på papiret! Det 
skal vi gøre effektivt i praksis og udbrede kendskabet til. Derudover vil jeg 
arbejde for at EU styrker fokus på ligebehandling og mindretalsbeskyttelse 
når der udarbejdes og vedtages lovgivning. Beskyttelsen har vi allerede – 
nu mangler vi at gøre den effektiv ude i det virkelige liv. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse af 
enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige uddannelse 
i forhold til hadforbrydelser? 

Ja Efterforskning og retsforfølgning af hadmotiveret vold er 
medlemsstaternes ansvar, jeg så gerne, at EU spillede en større rolle for 
at få udviklingen til at gå i den rigtige retning i medlemslandene. Det kan 
bl.a. ske ved lade Agenturet for Grundlæggende Rettigheder spille en 
mere direkte rolle over for medlemslandene så relevante fagpersoner i 
medlemsstaterne modtager kvalificeret uddannelse i 
mindretalsbeskyttelse og hadforbrydelser. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU har 
kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 

Ja Ja. Udover at tænke ligestilling ind i ny EU-lovgivning vil jeg også arbejde 
for at udbrede kendskabet til udvikling af ligebehandling via EU-
domstolen. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja Der er totalforbud mod diskrimination på grund af bl.a. seksualitet inden 
for EU's virkeområde. Det burde som en selvfølgelighed også gælde ift. 
transkønnede. Jeg er godt klar over, at særligt transkønnede stadig kan 
komme i klemme juridisk - det må vi se på. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers sundhed, 
herunder at sikre uddannelse af sundhedsfagligt 
personale i at tackle de specielle behov, LGBT-
personer måtte have? 

Ja Sundhedsområdet er som udgangspunkt et nationalt anliggende og EU-
lovgivning ligger derfor ikke lige for. Jeg vil i stedet arbejde for at EU i 
højere grad gennem erfaringsudveksling og sparring forsøger at skubbe 
udviklingen i den rigtige retning. Derudover bør EU også søge at påvirke 
beslutningsprocesserne i andre internationale organisationer såsom WHO 
og Europarådet og dermed indirekte styrke LGBT-rettigheder i 
medlemsstaterne fx på bloddonor-området. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl på 
grund af forfølgelse på grund af seksuel orientering 
eller kønsidentitet, sikres en korrekt og fair 
behandling af medlemsstaterne? 

Ja EU har desværre ikke kompetence på asyl-området og da det samtidigt er 
et vældigt følsomt emne i medlemsstaterne er det svært for EU virkelig at 
gøre en forskel. Det gælder særligt i forhold til Danmark på grund af 
retsforbeholdet. Men derfor kan man  jo godt støtte det alligevel - det 
bliver bare uden EU-kasketten på... 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR 
EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Ja. Jeg vil arbejde for at EU i de kommende år bliver en stærkere spiller 
på den Ja. Jeg vil arbejde for at EU i de kommende år bliver en stærkere 
spiller på den globale scene bl.a. med det klare formål at styrke 
menneskerettighederne. Det gælder bl.a. i forhold til vores nabolande 
både de som på sigt ønsker optagelse men også i vores samarbejde med 
landene i Nordafrika og fx Rusland og Hviderusland bør 
menneskerettigheder være en rød tråd. Det betyder at området skal være 
en del af EU’s samarbejdsaftaler med andre lande og med internationale 
organisationer, men også at vi skal være bedre til internt at holde 
hinanden op på vores fælles værdier. Københavnskriterierne er et vigtigt 
redskab i forhold til de lande som på sigt ønsker medlemskab, men jeg 
tror det kunne være interessant at få dem opdateret, gjort skarpere, mere 
operative og mere menneskerettighedsorienterede. 



Samira Nawa Amini 

 

Radikale Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Samlet kommentar til undersøgelsen:  Bedre vilkår for LGBT 
personer samt håndhævelse af menneskerettighederne er en 
af mine mærkesager - jeg går til valg på et EU der kan rumme 
alle sine borgere! 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

  



Sissel Kvist 

 

Radikale Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Jeg havde fornøjelsen af at underskrive ILGA Europas løfter 
allerede i marts, så selvfølgelig vil jeg arbejde aktivt for at sikre 
ligebehandling LGBT+ personer  i EU. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Absolut, der er stadig store udfordringer især i Østeuropa, og 
det er nødvendigt at EU sikre at medlemslandene lever op til 
deres forpligtelser. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Fri bevægelighed er en grundsten i EU, og skal selvfølgelig 
også gælde for LGBT+ familier. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Thomas Elkjær 

 

Radikale Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Og lidt nej. Jeg mener, EU skal lave en strategi og følge op på 
den, men vi behøver ikke at oprette endnu en institution, der 
skal agere vagthund. Det er fint med de domstole vi har 
allerede. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja Vi har allerede en række regler, der regulerer og fordømmer 
diskrimination, men jeg vil gerne medvirke tilsat samle dem. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Jeg mener dog, at skoler er et nationalt anliggende, som EU 
ikke skal blande sig i. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja I det omfang det ikke allerede findes. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Forfulgte mennesker bør have mulighed for asyl uanset 
årsagen til forfølgelsen. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Ja, en af grundpillerne i EU er netop menneskerettighederne, 
og vi skal tale højt og længe om dem. 

 

  



Ulla Tørnæs 
 
Spidskandidat 

 

Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret 
vold, og for at alle relevante EU-institutioner 
beskytter ofre for vold, samt at fagpersoner har 
den nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja Begrænset ja, da uddannelse er medlemsstaternes 
kompetence 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Men mobning i forhold til alle minoritetsgrupper og ikke kun 
specifikt i forhold til LGBT-personer. 
 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Nej Uddannelse er medlemsstaternes kompetence 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja På samme vilkår som andre minoriteter. 
 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Ole Davidsen 

 

Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Marcus Knuth 

 

Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Heldigvis er Danmark allerede et forgangsland på dette og 
mange andre LGBT områder. 

 

  



Morten Løkkegaard 

 

Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU 
kan reagere på menneskerettighedskrænkelser 
og holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret 
vold, og for at alle relevante EU-institutioner 
beskytter ofre for vold, samt at fagpersoner har 
den nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja Man skal dog være opmærksom på, at uddannelsespolitik 
som udgangspunkt er et nationalt anliggende. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Man skal dog være opmærksom på, at uddannelsespolitik 
som udgangspunkt er et nationalt anliggende. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Nej Uddannelsespolitik er som udgangspunkt et nationalt 
anliggende. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold 
til ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

  



Jess Myrthu 

 

Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

 Skoler og skolepolitik er et nationalt anliggende 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

 Sundhed og sundhedspolitik er et nationalt anliggende 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

  



Jens Rohde 

 

Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja Jeg har et meget tæt samarbejde med Amnesty International 
om sikring af LGBT-personers rettigheder. Jeg gik også imod 
min egen regering tilbage i 00erne og fik sikret ret til 
insemination. For mig som liberal har bekæmpelse af enhver 
form for diskrimination altid været det bærende element for 
mit arbejde. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Det arbejder jeg allerede på i det såkaldte LIBE udvalg. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja Det arbejder jeg allerede på. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret vold, 
og for at alle relevante EU-institutioner beskytter 
ofre for vold, samt at fagpersoner har den 
nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja Enhver form for vold skal straffes. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Det arbejder jeg allerede på. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja Det arbejdes der allerede på i LIBE 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Nej Skolepolitik er ikke et EU-anliggende. Mobning på skoler er 
et meget lokal anliggende. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Nej Det er uden for EU´s kompetence. Sundhed og uddannelse 
hører hjemme under nationalstaterne. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Naturligvis. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Ja, og netop i forhold til ansøgerlande skal vi være langt 
mere konsekvente i vores krav, så vi ikke efterfølgende 
oplever det, som vi ser i mange østeuropæiske lande. Det er 
en skamplet på EU, at vi ser den forfølgelse af LGBT-
personer. 

 

  



Sanni Aakjær-Olesen 

 

Venstre 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger 
sine beføjelser effektivt og konsistent, som det 
sker ved bekæmpelse af andre former for 
diskrimination? 

Ja MIt svar er ja, selvom mit valgprogram mest handler om 
vækst og gode livsrammer. Men jeg har en meget 
menneskelig linje, og vil selvfølgelig kæmpe for værdighed 
og respekt for det enkelte menneske. Herunder hører også 
anti-diskrimination. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne 
grænser, og at der skabes en 
vagthundsforanstaltning, som kan sikre, at EU kan 
reagere på menneskerettighedskrænkelser og 
holde medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Ja - men min erfaring viser at det er en stor udfordring - jeg 
tænker her f.eks. på pressefriheden m.m. i Ungarn 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Ja Ja, selvom det er en stor udfordring (se ovf). 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til 
bekæmpelse af enhver form for hadmotiveret 
vold, og for at alle relevante EU-institutioner 
beskytter ofre for vold, samt at fagpersoner har 
den nødvendige uddannelse i forhold til 
hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja Jeg er ikke helt klar over, hvilke rettigheder der skal sikres? 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning 
i skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Det er generelt vigtigt for mig at kæmpe imod mobning på 
skolerne, men det er svært at løse på EU-plan. Skal snarere 
løses på kommunalt niveau og via en indsats overfor 
skoleledelsen. Et super vigtigt emne, som jeg er ked af 
stadig eksisterer! 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Som ovenfor er det bare mere spørgsmål i dansk 
sundhedspolitik (EU har ikke stor kompetence på 
sundhedsområdet)... 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Marianne Mørk Mathiesen 

 

Liberal Alliance 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Jeg mener at EU skal slankes og kun arbejde for fred, frihandel 
og frihed for den enkelte.   Desværre druknes mange gode 
hensigter i EU i bureaukrati, men selvfølgelig skal den enkelte 
person uanset  sexuel orientering behandles ligeværdigt og 
uden diskrimination. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Sabeena Sareen 

 

Liberal Alliance 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Nej Al diskrimination er forkert og forkasteligt, men overstatslig 
formynderi er ikke løsningen. Spørgsmålet bør behandles 
nationalt. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Nej Mere bureaukrati er ikke løsningen. Vi bør i stedet være bedre 
til at udnytte eksisterende institutioner herunder 
menneskerettighedsdomstolene. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver 
gennemført på tilfredsstillende vis i 
medlemsstaterne? 

Nej Jeg vil arbejde for, at ingen menneskers rettigheder krænkes. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Nej Vold er vold og er en skrækkelig krænkelse. Selvfølgelig skal 
den straffes. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Fri bevægelighed er et gode, vi bør værne om. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja Ethvert menneskes rettigheder bør sikres. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Nej Al mobning er forkert, men det bør håndteres på den enkelte 
skole, fordi skoler er forskellige og ved bedst selv hvilken 
stategi de skal anvende for at komme det til livs. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Nej En syg krop er en syg krop. Det afgørende er faglighed i 
sundhedssektoren, som ikke styrkes af overnationale politiske 
strategier. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Selvfølgelig bør og skal forfulgte mennesker hjælpes. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Menneskers rettigheder er universale. 

 

  



Catja C. Gaebel 

 

Konservative 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  
 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Nej Mobning i skoler er ikke acceptabelt uanset hvad der mobbes 
for. Derfor kan jeg ikke sige at jeg specifikt vil arbejde for at 
forhindre mobning af en bestemt gruppe mere end andet. 
Mobning er ikke acceptabelt. Punktum. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Nej Jeg vil arbejde for alle europæeres sundhed og sikre at særlige 
behov kan efterkommes der, hvor det giver mening på EU 
niveau. Uddannelse af sundhedsfagligt personale må være et 
nationalt anliggende, dvs. at det er et anliggende for 
medlemslandende. Derfor nej. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

  



Morten Messerschmidt 
 
Spidskandidat 

 

Dansk Folkeparti 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Jeg er enig i, at ligebehandling af LGBT-personer er vigtigt. Men 
jeg mener, at det først og fremmest skal ske i medlemslandene, 
så EU skal kun spille en begrænset rolle. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

 Det er svært at svare ja eller nej til. For jeg er helt enig i, at der 
skal gribes ind over for den slags krænkelser. Men jeg synes, 
det er vigtigt, at det for eksempel også sker igennem Europa-
rådet og bilateralt. EU skal ikke have flere beføjelser eller penge 
generelt. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja Jeg synes, det er vigtigt med anti-diskriminationsregler til sikring 
af LGBT-personers rettigheder, og så længe EU har de 
beføjelser, der gælder idag, kan det passende ske på eu-plan. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Nej Jeg synes ikke, at strafferet skal være et eu-anliggende. Det er 
vigtigt, at den slags forbliver i Folketinget. Men naturligvis skal 
enhver form for vold straffes hårdt! 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Nej Jeg synes, det er vigtigt, at LGBT-personer ligebehandles, men 
jeg vil ikke trække fx adoptionsrettigheder eller lign. ned over 
hovedet på landene. Det tror jeg heller ikke, er i LGBT-
personers interesse. Vi skal udbrede forståelse og respekt, men 
ikke trækker noget ned over lande - det vil kun fremprovokere 
en mod-reaktion. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja Ud fra samme forudsætninger som beskrevet ovenfor. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja Dog mener jeg, at anti-mobning skal foregå på nationalt plan. 
Det er ikke et eu-anliggende. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja Dog mener jeg, at sundhedspolitik skal foregå på nationalt plan. 
Det er ikke et eu-anliggende. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja Alle, der søger asyl, skal have en korrekt behandling - men det 
skal foregå i medlemslandene. 

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Dog mener jeg, at EUs udenrigspolitik skal føres tilbage til det 
mellemstatslige niveau. 

 
  



Karsten Lorentzen 

 

Dansk Folkeparti 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja Det er klart, at ingen skal diskrimineres på grund af seksualitet. 

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Nej EU skal ikke have et særligt sæt menneskerettigheder, da jeg 
slet ikke ser dette som er arbejdsområde for EU. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja ja, inden for de områder, hvor EU har kompetence - ellers er det 
medlemslandenes opgave. 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Nej Naturligvis skal hadmotiveret vold bekæmpes - men det foregår 
bedst i andre fora end EU. 

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja Det må være en naturlig del af den frie bevægelighed inden for 
EU. 

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja Ja, hvor EU har kompetence - men jeg vil ikke give flere 
kompetencer til EU. 

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Nej Ingen skal mobbes uanset hvad. Det forekommer mig på den 
baggrund hysterisk at udarbejde et "mobbe-katalog" med 
emner, der skal slås særligt ned på. Mobbing er uacceptabelt 
og skal bekæmpes uanset hvad. 

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Nej Alle skal have et ordentlig behandling i sundhedssystemet - 
men ingen skal have særlige rettigheder på grund af religion, 
seksualitet eller polistisk tilhørsforhold. 

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja Ja, det er klart - og jeg vil sløjfe al hjælp til lande, der 
diskriminerer LGBT-personer. 

 
  



Jørn Dohrmann 

 

Dansk Folkeparti 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes rettigheder 
indenfor de områder, hvor EU har kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker og 
programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 
  



Susanne Eilersen 

 

Dansk Folkeparti 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja  

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja  

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

Ja  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 

  



Githa Nelander 

 

Dansk Folkeparti 

1. ROADMAP 
Vil du arbejde for, at EU får en samlet 
handlingsplan for at sikre ligebehandling af LGBT-
personer, og at man i fuld udstrækning bruger sine 
beføjelser effektivt og konsistent, som det sker ved 
bekæmpelse af andre former for diskrimination? 

Ja  

2. MENNESKERETTIGHEDER I EU 
Vil du arbejde for at EU får en egentlig strategi for 
menneskerettigheder indenfor EU’s egne grænser, 
og at der skabes en vagthundsforanstaltning, som 
kan sikre, at EU kan reagere på 
menneskerettighedskrænkelser og holde 
medlemsstaterne op på deres 
menneskerettighedsforpligtelser? 

Ja Vi skal naturligvis sikre menneskerettighederne i EU, men det 
skal gøre intelligent, så vi ikke havner i en paragraf 266, der 
(mis)bruges i forhold til den fri og åbne debat. 

3. ANTI-DISKRIMINATION 
Vil du arbejde for, at EU vedtager en samlet anti-
diskriminationsregulering, der sikrer, at der ikke 
sker nogen form for diskrimination indenfor de 
områder, som EU har kompetence på, herunder 
sikre, at allerede vedtagne regler bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne? 

Ja Se kommentar til spm. 2 

4. HOMO-, BI- OG TRANSFOBI 
Vil du arbejde for en EU-regulering til bekæmpelse 
af enhver form for hadmotiveret vold, og for at alle 
relevante EU-institutioner beskytter ofre for vold, 
samt at fagpersoner har den nødvendige 
uddannelse i forhold til hadforbrydelser? 

Ja  

5. FAMILIER 
Vil du arbejde for at LGBT-familier ligestilles med 
andre familier indenfor alle de områder, hvor EU 
har kompetence – det vil sige især indenfor fri 
bevægelighed og gensidig anerkendelse? 
 

Ja  

6. TRANSKØNNEDE 
Vil du arbejde for at sikre transkønnedes 
rettigheder indenfor de områder, hvor EU har 
kompetence? 
 

Ja  

7. MOBNING 
Vil du arbejde for gennem eksisterende politikker 
og programmer at sætte bekæmpelse af mobning i 
skolerne på dagsordenen, herunder specifikt 
mobning relateret til LGBT-personer? 
 

Ja  

8. SUNDHED 
Vil du arbejde for at sikre LGBT-personers 
sundhed, herunder at sikre uddannelse af 
sundhedsfagligt personale i at tackle de specielle 
behov, LGBT-personer måtte have? 

Ja  

9. ASYL 
Vil du arbejde for, at asylansøgere, der søger asyl 
på grund af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet, sikres en korrekt og 
fair behandling af medlemsstaterne? 

  

10. MENNESKERETTIGHEDER UDENFOR EU 
Vil du arbejde for, at LGBT-personers 
menneskerettigheder udenfor EU fortsat har høj 
prioritet i EU’s udenrigspolitik, herunder i forhold til 
ansøgerlande, naboregioner, internationale 
organisationer og EU’s støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere? 

Ja  

 


