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Forord

Denne rapport er resultatet af en interviewundersøgelse og en vidensopsamling 
udført i perioden 1. februar til 1. juli 2004. Den er udført med økonomisk støtte fra 
Københavns Kommune som led i projektet din kultur – min kultur – vores kultur 
forankret i Landsforeningen for bøsser og lesbiske.

Projektet har haft til formål at skabe øget viden om minoritetsetnisk homo-
seksuelles vilkår – en målgruppe, hvis vilkår og livskvalitet vi ved meget lidt om i 
Danmark.

Jeg har i denne rapport forsøgt at give indblik i eventuelle problemområder ved 
at formidle de indtryk og den indsigt, jeg har fået i løbet af projektets korte løbe-
tid. Rapporten påberåber sig ikke fuldstændighed eller videnskabelighed, men 
på grund af den ringe viden på området er det fundet relevant at præsentere 
projektets erfaringer, i den form de nu foreligger. Ligeledes er det min forhåbning, 
at rapporten kan være med til at danne baggrund for fremtidige tiltag. 

Mange mennesker har været involveret i projektet. Først og fremmest vil jeg 
gerne takke de personer, som velvilligt har stillet op til interviews og delt deres 
personlige livshistorie med mig, både på godt og ondt. Desuden vil jeg gerne 
takke en række enkeltpersoner, som har bidraget med deres særlige viden og 
faglige støtte: Søren Laursen, Kim Foss Lund, Hanne Bielefeldt og Camilla Bugge.

Der er i denne 2. udgave alene foretaget mindre justeringer i teksten.

Rapporten er udarbejdet af projektleder Caroline Osander.

Caroline Osander
Januar 2005
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Sammendrag
Der har forud for dette projekt været en række indikationer på, at homoseksuelle 
med etnisk minoritetsbaggrund kan stå overfor særlige problemer i forhold til de-
res dobbelte minoritetsstatus. Projektet har vist, at der kan være sådanne proble-
mer, men at de interviewede repræsenterer et bredt spektrum af erfaringer og 
livsvilkår.

De interviewedes beskrivelse af den proces at erkende, at man er homoseksuel, 
er sammenlignelig med, hvad der kendes fra etnisk danske homoseksuelle. Er-
kendelsen ledsages ofte af forskellige former for følelsesmæssig stress, f.eks. en 
angst for at være anderledes, dårlig samvittighed, m.v. Typisk har de interviewede 
også oplevet en glæde og fornøjelse ved seksualiteten og forelskelserne ved siden 
af angsten og usikkerheden.

De interviewede giver alle udtryk for ønsket om at møde andre homoseksuelle 
og i den forbindelse at indgå i det homoseksuelle miljø. Interviewene har lige-
ledes indikeret, at der er et stort ønske om at møde andre minoritetsetniske ho-
moseksuelle. Mødet med homomiljøet kan være problematisk i form af en ople-
velse af en seksualiseret etnicitet, altså at deres etnicitet, eller deres udseende, 
bliver tungtvejende i andres møde med dem. 

Flere af de interviewede har i deres erkendelsesproces haft manglende viden 
om, at homoseksualitet er mere end en seksualpraksis, men at der foreligger 
muligheder for parforhold, kærlighed, samliv o.s.v. Den manglende viden om so-
cialiseringsformer i det homoseksuelle miljø og sikker sex kan have farlige kon-
sekvenser i form af seksuelt overførte sygdomme.

Blandt de interviewede er der en tendens til, at de nedprioriterer kontakten til 
det etniske minoritetsmiljø, de tilhører. Dette skyldes oplevelse af sladder, social 
kontrol og fordømmende holdninger til homoseksualitet. Der synes ligeledes at 
være en tendens til, at homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund foretager 
en afvejning af de forventede konsekvenser ved at springe ud og på baggrund 
heraf vælger, hvor åbne eller lukkede de vil være om deres seksuelle identitet. 
Flere af interviewpersonerne, som er sprunget ud, betegner deres forældres reak-
tioner som positive. 
Projektet er også stødt på tilfælde af negative reaktioner. Der er eksempler på en 
lesbisk, som er blevet tvunget ind i et ægteskab, ligesom der er eksempler på to 
unge har mistet/afbrudt kontakten til forældrene, da familien ikke kan/vil accep-
tere, at de er homoseksuelle. Behov for en positiv tilknytning og tilhørsforhold 
til det danske samfund generelt og til det homoseksuelle miljø specifikt kan 
forstærkes som resultat heraf.

På baggrund af de udførte interviews samt det generelle projektforløb konkluderes, 
at en række faktorer kan komplicere minoritetsetniske homoseksuelles vilkår i 
forhold til majoritetsetniske danske homoseksuelle. Det kan dreje sig om frygt for at 
skade enkelte familiemedlemmers chancer for indgåelse af ægteskab, familiens ære 
og omdømme i minoritetsmiljøet, samt en reel risiko for isolation og udstødelse. 

Det skal dog understreges, at man skal være varsom med generaliseringerne. 
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Undersøgelsen tyder også på, at konflikter, som de unge oplever i forhold til fami-
lie og sociale netværk som resultat af deres homoseksualitet, ikke entydigt kan 
forklares som et sammenstød mellem seksualitetsopfattelser. Mulighederne for in-
tern dialog og kommunikation i familien spiller ofte en afgørende rolle i forhold til 
den unges situation, og forældres accept og forståelse af denne. De interviewedes 
livsvilkår præges desuden af mange forskellige faktorer: Sociale sammenhænge, 
job, uddannelse, skole, m.v. 

Indledning 
Denne rapport er udarbejdet på baggrund af samtaler/interviews med 10 homo-
seksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Rapporten er endvidere baseret på den 
erfaring, jeg har opsamlet via min funktion som koordinator for den minoritets-
etniske ungdomsgruppe i Landsforeningen for bøsser og lesbiske, som er en del 
af ovennævnte projekt. Yderligere har projektet haft henvendelser fra personer, 
som ønsker rådgivning og støtte enten personligt, telefonisk eller via hjemmeside. 
Jeg har også i samarbejde med Foreningens GÅ-UD-gruppe afholdt en række 
foredrag om homoseksualitet på skoler og fritidsklubber med en særlig høj andel 
af tosprogede elever. Mødet med eleverne har givet projektet et relevant input i 
forhold til, hvilke holdninger og hvilket vidensniveau om homoseksualitet der er 
udbredt blandt elever med minoritetsetnisk baggrund. Desuden er viden indsamlet 
på baggrund af en række samtaler med fagpersoner, som til daglig arbejder med 
etniske minoriteter. 

Baggrund
Der findes på nuværende tidspunkt ingen større undersøgelser, som konkret belyser 
livssituationen for homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark.1 
Der var før dette projekt heller ingen organisationer, projekter eller institutioner, 
som arbejdede med denne målgruppe. Fra projektets start har det været klart, at 
viden om denne målgruppe i Danmark er næsten ikke eksisterende. Der findes lig-
nede undersøgelser i Sverige, Norge, ligesom projekter, der tilbyder rådgivning, 
sociale væresteder, støttegrupper m.v. er iværksat og veludviklet i blandt andet 
Storbrittanien og Tyskland. (se referenceliste og afsnit om international viden og 
erfaring).

Undersøgelsen bygger på en hypotese om, at homoseksuelle med etnisk minori-
tetsbaggrund kan stå overfor særlige problemstillinger. I forhold til den etniske 
baggrund kan der opstå problemer i forhold til familie og sociale netværk som en 
konsekvens af mødet mellem en vestlig/dansk seksuel identitet som homoseksuel, 
og en kulturel, religiøs eller social baggrund, der vender sig mod en sådan identitet 
og livsform. At ”springe ud” som homoseksuel kan være forbundet med sociale 
sanktioner og stigmatisering. I forhold til det danske samfund generelt og det 

1  I denne rapport benyttes begrebet etnisk minoritet som en bred samlebetegnelse for flere afgrænsninger, dels i be-
tydningen minoritetskulturel, dels i betydningen et mindretal med andre fysiske karaktertræk (f.eks. hudfarve) end majo- 
ritetsbefolkningen. Dette er den almindelige anvendelse af begrebet i det danske sprog. Som det vil fremgå, er der i 
interviewene spurgt til forhold, der dækker disse forskellige aspekter. 

homoseksuelle miljø i København kan man ligeledes blive udsat for diskrimination 
og/eller forskelsbehandling på baggrund af etnicitet og hudfarve. Kombinationen 
af de to identiteter kan være en særlig personlig belastning.

Med undersøgelsen var det derfor et ønske at give interviewpersonerne mulighed 
for at give deres bud på, hvordan kombinationen af homoseksualitet og etnisk 
baggrund påvirker den enkelte. 

Desuden er følgende baggrundsfaktorer medvirkende til, at en indsats på området 
findes nødvendig:

I juli 2001 publiceredes en projektrapport af studerende på Roskilde Universitets-
center, der gennem kvalitative interviews pegede på, at der såvel i bruddet med det 
etniske bagland som i mødet med de homoseksuelle miljøer kan opstå problemer 
for homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund, der vælger at ”springe ud”. At 
det netop kan medføre isolation fra familie og etnisk netværk samt diskrimination 
fra de etniske danskere i de homoseksuelle miljøer. Desuden viste undersøgelsen, 
at der ikke findes rådgivnings- eller sociale tilbud rettet mod denne gruppe.2

I 2002 publiceredes en større undersøgelse af unge indvandreres viden om sex og 
seksualitet. Undersøgelsen viste, at unge indvandrere har markant mindre viden 
om sex og seksualitet end jævnaldrende etniske danskere, samt at der foregår en 
større tabuisering af sex i indvandrerfamilier. Det tyder på, at der er et behov for 
infor-mation og dialog om (homo) seksualitet dels overfor gruppen som sådan, 
dels overfor personer fra gruppen, der ønsker at leve som åbne homoseksuelle.3

18. august 2001 blev der kastet sten af unge med etnisk minoritetsbaggrund 
mod den homoseksuelle Mermaid Parade på Nørrebro. Der var tale om en mindre 
episode, men den medførte siden megen omtale. Der var i medierne stor debat 
om årsagerne til episoden. Skyldtes det kultur, religion, værdier, sociale problemer, 
seksualitetsopfattelser blandt etniske minoriteter, eller var der tale om et par 
enkeltstående bøller? Der kom mange gætterier i debatten, men ingen klare svar.

I dokumentarprogrammet ’Made in Denmark – de udstødte sønner’ sendt i DR2 d. 
18. oktober 2001 fandt følgende ordveksling sted mellem intervieweren og ung-
domsvejleder i Københavns Kommune Khalid Alsubeihi (KA):

KA: For mig er det unaturligt, at to mennesker af det samme køn kan have et 
intimt forhold på denne her måde. Det er unaturligt for mig. Det er en sorg for 
familien, og det vil være meget skuffende.
DR2: Hvis det var din søn, der valgte det?
KA: Det er det samme. Det er en meget, meget stor skuffelse. Det er ikke den livs-
stil, som vi lever efter. Det er ikke den livsstil, som vi opdrager vores børn efter.
DR2: Hvis der var nogle af de unge hernede på Nørrebro, og de kom hen til dig og 
sagde: Prøv at høre her, Khalid. Jeg har altså fundet ud af, at jeg er bøsse, og han 
er af muslimsk baggrund, hvad vil du så råde ham til?
KA: Så vil jeg råde ham til at gå tilbage til sin egen tro, og hvis han tror på, at 
Koranen er Guds ord, og hvis han tror på, at Allah er skaberen, så skal han også 

2 Sune Prahl Knudsen og Rasmus Hansen. Den anden bøsse. Kultur- og sprogmødestudier, RUC. 2001.
3 UNG 99 - en seksuel profil. Unge med anden etnisk baggrund end dansk. Rapport 4. Frederiksberg 2002.
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tro på hele Koranen, og når det er forbudt ifølge den islamiske lov at være homo-
seksuel, så vil jeg sige til ham, at han skal genoverveje sin beslutning, hvis han vir-
kelig er en troende muslim, og han tror på det næste liv, hvor vi står til regnskab, 
og det (altså homoseksualitet) er en af de synder, som er uacceptable.

Det må på den baggrund være klart, at kombinationen af danske seksualitets- og 
identitetsopfattelser og holdningerne til samme emner i hvert fald i dele af de 
etniske minoritetsmiljøer ikke er uproblematiske. Det skal bemærkes, at Køben-
havns Kommune efterfølgende har udarbejdet retningslinjer til medarbejderne om 
ligebehandling, herunder ligebehandling af seksuelle minoriteter. 

Indhold
Rapporten er inddelt i fire områder, hvor interviewundersøgelsen udgør de 3 første 
dele. Interviewundersøgelsen er delt ind i 3 temaområder: Seksualitet/identitet, 
at “springe ud”, og sociale netværk. Del 4 består af vidensopsamling baseret på 
samtaler med en række fagpersoner.
 
Del 1 koncentrerer sig om interviewpersonernes seksualitet og identitet. Her for-
søger rapporten at belyse de interviewedes identificering– og afklaringsproces 
omkring det at være homoseksuel. Hvilke positive eller negative følelser gør sig 
gældende, og hvilke psykiske konsekvenser har de følelser hos den enkelte. 

Del 2 fokuserer på interviewpersonernes motiver for at holde deres seksualitet 
skjult eller åben. Denne del fremhæver nogle af de faktorer, som, de interviewede 
oplever, tilbageholder dem fra at ”springe-ud” overfor deres forældre, samt de 
overvejelser de interviewede gør sig omkring, hvad konsekvenserne kunne være 
såfremt de ”springer ud”. Desuden beskriver denne del også de erfaringer, som de 
interviewpersoner, som er sprunget ud, har gjort sig, og de reaktioner de mødte i 
forhold til forældre og søskende.

Del 3 belyser interviewpersonernes erfaringer og holdninger til deres sociale 
netværk. Her ønsker jeg at undersøge, hvorvidt interviewpersonerne oplever, at 
deres homoseksualitet problematiserer en kontakt til det etniske minoritetsmiljø. 
Desuden var det relevant at høre interviewpersonernes erfaringer og holdninger 
om mødet med det danske homoseksuelle miljø. Hvordan skabte de kontakt til 
miljøet?  Hvordan oplever de miljøet? Har de erfaringer med at blive forskels-
behandlet på baggrund af etnicitet og/eller hudfarve? Det homoseksuelle miljø 
skal forstås som en social kontekst, hvor kontakt med andre homoseksuelle er i 
primær fokus. Herunder indgår en bred skare af sociale fora: foreninger, sociale 
grupper, sportsklubber, cafeer/restauranter, barer, diskoteker, internettet, m.v.

Del 4 er udarbejdet på baggrund af en række samtaler og interviews med fag-
personer samt det generelle opsøgende arbejde i projektet. Interviews er gen-
nemført med det formål at sætte fokus på nogle af de udfordringer, som bl.a. 
Landsforeningen står overfor i arbejdet med etniske seksuelle minoriteter, 
herunder de problematikker der kan gøre sig gældende, når man arbejder på et 
tabubelagt område. Jeg vil forsøge at afdække nogle af de faktorer, der kan påvirke 
familiemedlemmers holdning, tolerance og accept af et homoseksuelt barn/ung.   

Interviewpersonerne
Undersøgelsen består af interviews med 10 personer med forskellig kulturbaggrund, 
alder og køn. 6 mænd og 4 kvinder deltog i undersøgelsen. Alderen er mellem 21 
– 39 år. Størstedelen af de interviewede er førstegenerations indvandrere og har 
tilbragt deres børne- og ungeliv i deres oprindelsesland, før de kom til Danmark 
som flygtning, familiesammenført, indvandrer eller studerende (1 tilfælde). De har 
været bosat i Danmark imellem 5 og 20 år. En interviewperson er født og opvokset 
i Danmark. Følgende tabel giver et overblik.

  Køn  Alder  Kulturel baggrund   Antal år i DK   Åbenhed ift forældre

 1  Mand   25 år   Pakistan    Født dk       Åben
 2  Mand   28 år   Pakistan    9 år       Lukket
 3  Mand   30 år   Chile    5 år       Åben
 4  Mand   25 år   Libanon    14 år       Lukket
 5  Mand   39 år   Iran   20 år       Lukket
 6  Mand   32 år   Kina    8 år      Lukket

 7   Kvinde   34 år  Tyrkiet     16 år    Lukket
 8   Kvinde   31 år  Caribien    vekslende ophold    Åben
 9   Kvinde   22 år  Congo    6 år    Lukket
 10   Kvinde   21 år  Uganda     9 år    Åben

Jeg fandt frem til nogle af interviewpersonerne gennem personer, som arbejder 
frivilligt for Landsforeningen. Desuden udførte jeg direkte opsøgende arbejde i 
bar/cafe-miljøet. Det var sværest at opnå kontakt til kvinder, og de er derfor svagt 
underrepræsenteret. Selve interviewene varede cirka 1.5 time. Et af interviewene 
fandt sted på engelsk og er oversat til dansk. De spørgsmål, som jeg stillede 
interviewpersonerne, tog udgangspunkt i en interviewguide inspireret af en 
større livsvilkårsundersøgelse i Sverige, men med særlig vægt på de tre udvalgte 
temaområder.4 Alle interviewene er blevet bearbejdet og anonymiseret. 

Størstedelen af interviewpersonerne kommer i det homoseksuelle miljø i større 
eller mindre grad. Det er min vurdering, at de derfor også har været mere villige til 
at stille op til et interview og dele ud af deres personlige livserfaringer og historier. 
I projektets forløb har jeg også haft kontakt til personer, som ikke ønskede at 
medvirke i undersøgelsen. Nogle af personerne, jeg talte med, udtrykte, at de ikke 
ønskede at stille op, fordi de var bange, følte sig utrygge, eller følte, at emnerne 
var for personlige og svære at tale om.
 
Jeg har haft kontakt til en person, som lever et dobbeltliv i form af proformaægte-

4 Som en kamel med twå pucklar. Om homosexuella indvandrare i Sverige. Thomas Haansbæk. Statens 
Folkhälsoinstitut nr. 2002:4. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet. 
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skab og to, som har søgt vores rådgivning til at indgå et proformaægteskab. Vi har 
kontakt til to unge, hvis åbne seksualitet har ført til, at de er blevet helt eller delvis 
udstødt fra deres familie. Flere af de kvinder, som er i kontakt med foreningen, har 
gennemgået tvangsægteskab. Vi har kendskab til en ung kvinde, som på grund af 
sin homoseksualitet blev sendt tilbage til sine forældres oprindelsesland i fire år. 
Den pågældende unge kvinde er født og opvokset i Danmark og har ingen kontakt 
med sin familie i dag. 

Undersøgelsens resultater kan ikke betragtes som repræsentative for homosek-
suelle med etnisk minoritetsbaggrund, men udelukkende for de 10 interview-
personer som medvirker. Etniske minoriteter er langt fra en homogen gruppe og 
de interviewede repræsenterer deres individuelle historie og livserfaringer. Dette 
er dog ikke ensbetydende med, at andre homoseksuelle med etnisk minoritets-
baggrund ikke kan dele de samme erfaringer. 

Det har ikke været muligt indenfor de givne rammer at inddrage majoritetsetniske 
danskere i undersøgelsen. Der vil dog i begrænset omfang i diskussionerne blive 
refereret til viden om dansk-etniske homoseksuelles vilkår, som de kendes fra 
Landsforeningens omfattende erfaringer med blandt andet rådgivning.

Del 1: 
Seksualitet og identitet

1
At erkende at man er homoseksuel kan være en lang og svær proces. Når man 
begynder at tænke over den tiltrækning og de følelser, man har overfor personer 
af samme køn, kan man i en lang periode, ofte i flere år, bruge energi på at 
bekæmpe de følelser. Længslen efter at udtrykke disse følelser kan være stor 
og man kan bære på skyldfølelse, dårlig samvittighed og samtidig føle sig meget 
ensom.

En sådan angst er almindeligt forekommende også blandt etnisk danske homo-
seksuelle. For homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund kan denne angst 
blive forstærket af andre forhold. De kan være opvokset i et land, hvor et for-
dømmende syn på homoseksualitet er udbredt. Man kan have opfattelsen af, at 
ens forældre, søskende og venner har en homofobisk holdning. Man kan være 
opdraget i en traditionel religiøs familie, hvor religionen bliver tolket således, at 
den ikke tillader forhold og seksuelle relationer mellem personer af samme køn. 
Har man et religiøst livssyn, kan dette være med til at påvirke følelsen af at gøre 
noget uacceptabelt.

Interviewpersonernes identificering og erkendelsesproces som homoseksuel var 
derfor et af de første punkter, som interviewpersonerne blev spurgt om. Hvornår 
fandt de ud af at de havde følelser for og seksuel tiltrækning til personer af det 
samme køn, og hvilke positive eller negative følelser medførte det? Desuden 
spurgte jeg, om interviewpersonernes forhold til religion var påvirket af deres ho-
moseksuelle identitet.

Identificering og erkendelse
Mand, 25 år, Libanon:

Da jeg var 15 år begyndte jeg at praktisere det mere og mere, men tænkte  
aldrig på, at jeg var homoseksuel. Det var bare sådan, at jeg godt kunne 
lide at være sammen med mænd, og det var sjovt. Det har altid ligget i mit 
baghoved, at på et eller andet tidspunkt finder jeg en pige, og så bliver 
jeg gift. Det var det, der var normalt, og det man gør, og det som alle gør. 
Jeg vidste ingenting om homoseksualitet på det tidspunkt, hvordan homo-
seksuelle lever, og hvad ordet dækkede. 
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Mand, 28 år, Pakistan:
Jeg har altid vidst, at jeg var på en eller anden måde tiltrukket af mænd. 
Jeg vidste ikke, at det hed gay eller homoseksuel. Jeg har faktisk stadig 
svært ved at sige jeg er homoseksuel. Jeg kan ikke lide det ord. Det er meget 
klinisk og lyder som en sygdom. Det er en tilstand, man er i. Jeg kan bedre 
lide ordet gay på engelsk, det synes jeg er et fantastisk ord. 

Kvinde, 31 år, Caribien: 
Jeg har haft mange hints undervejs, som jeg ikke har lagt mærke til. Jeg har 
været tiltrukket af kvinder før, men aldrig tænkt på mig selv som lesbisk og 
aldrig, at jeg kunne have et forhold til en kvinde. 

Kvinde, 22 år, Congo:
Jeg tror jeg var 12-13 år. Det var i Afrika, og mine veninder snakkede om 
drenge i skolen. Men jeg var ligeglad. Jeg tænkte slet ikke på drenge. Det var 
først da jeg begyndte at gå i byen og gå på (hetero) diskoteker, at det sagde 
klik. Fordi mine heteroveninder kiggede efter fyre. Jeg gjorde det også for at 
bevise overfor dem, at jeg også var interesseret i fyre, men i virkeligheden 
sagde det mig ikke noget.

Kvinde, 21 år, Uganda:
Jeg er 99 procent homoseksuel. Jeg vil ikke sige aldrig. Jeg ved ikke, hvor jeg er 
om 50 år. Jeg synes lesbisk er et grimt ord. Jeg foretrækker homo. 

Interviewer: hvornår fandt du ud af det?
Da jeg var 16 år gik jeg sammen med mine veninder (som var heteroseksu-
elle) på nettet i mine pauser i skolen og chattede med andre lesbiske. Så 
begyndte jeg at snakke med den samme pige igen og igen og endte med at 
mødes med hende. På en måde synes jeg det var spændende, men jeg var 
også bange for min familie og min mor. Det var ikke noget hun skulle vide 
noget om og jeg troede også, at det skulle gå over, at det bare var en fase, 
eller jeg håbede rigtig meget. 

Mand, 32 år, Kina:
Jeg er bøsse 100 procent. Jeg startede med at fantasere om sex med fyre da 
jeg var 13-14 år. Første gang jeg havde nogle oplevelser var, da jeg var 17 år. 
Hver gang jeg havde haft seksuel kontakt med en anden mand, så kunne jeg 
ikke sove om natten. 

Som det fremgår af ovenstående citater, er det fælles for flere af interview-per-
sonerne, at deres erkendelsesproces starter i teenageårene. De opdager at have 
følelser for personer af samme køn, hvilket opleves problematisk i forhold til deres 
egen selvopfattelse, samt i forhold til familie og venner. Flere betegner deres følel-
ser som en fase. Erkendelsen om at være homoseksuel er svær, da der er negative 
associationer forbundet med det at være homoseksuel. Der eksisterer ligeledes på 
erkendelsestidspunktet en uvidenhed om, hvad det betyder at være homoseksuel, 

og en uvidenhed om at personer af samme køn kan have et forhold baseret på 
kærlighed. Der eksisterer også en forventning og et ønske om gerne at ville følge 
normen og leve op til andres og sit eget ideal om, hvad der forbindes med at være 
”normal”. 

Disse følelser og bekymringer er helt sammenlignelige med forholdene for etnisk 
danske homoseksuelle. Erkendelsestidspunktet er i samme livsperiode og tankerne 
om at være anderledes er genkendelige, sådan som de kendes fra Landsforeningens 
rådgivninger og sociale aktiviteter, og sådan som de er dokumenteret i litteraturen. 
(se referenceliste). 

Følelser i forhold til at være 
homoseksuel
De første følelser, forelskelser eller seksuelle erfaringer mange gør sig i starten 
af deres erkendelsesproces, kan opleves meget forskelligt. Følelserne kan være 
skræmmende og spændende på samme tid:

Kvinde, 22 år, Congo:
Jeg syntes det var spændende, at jeg var lesbisk. Det er kun en ting som har 
holdt mig tilbage og det har været min onkel. Jeg tænker også nogle gange, 
hvorfor jeg er det. Og det ville være nemmere, hvis jeg var hetero. Så kunne 
jeg gå med en kæreste i hånden og komme hjem med en fyr til min familie. 

Mand, 25 år, Pakistan:
Da jeg begyndte at se drenge, syntes jeg simpelthen det var så skønt. Jeg var 
helt solgt til den ide om at have en kæreste. Jeg havde altid ønsket mig en 
mandlig kæreste. 

Interviewer: kan du huske hvilke følelser du havde omkring at erkende, at du var 
homoseksuel?

Jeg kan huske, at jeg havde enorm angst for at være anderledes. Jeg havde 
den her meget akavede stil, fordi jeg altid havde lyst til at gøre de ting, som 
mine jævnaldrende danske venner gjorde, og det synes mine forældre slet 
ikke var i orden. Det er også derfor jeg boede på institution og boede sammen 
med min onkel. Jeg tænkte, at jeg ikke skal være mere anderledes end aller-
højst nødvendig. Jeg havde angst for at skille mig for meget ud i forhold til 
mængden.

I forhold til det miljø mine forældre tilhørte og repræsenterede. og det havde 
jeg jo allerede gjort ved at skeje ud på samme måde, som danske unge ville 
gøre: Gå i byen, drikke, være rebelsk, gøre oprør, ikke synes om sine forældre 
og give udtryk for, at man ikke synes om dem. Det er ikke noget man gør i det 
pakistanske miljø… eller muslimske miljø, eller kultur for den sags skyld. 
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Mand, 30 år, Chile:
Jeg kan huske, at jeg var meget aggressiv. Jeg ville fortælle og skrige til hele 
verdenen, at jeg var bøsse. I mange måneder gik jeg ikke ud af min lejlighed. 
Jeg havde en hund på det tidspunkt, hvilken var den eneste, jeg kunne klare 
at være tæt på. Jeg var så frustreret. Jeg begyndte nærmest at blive skizofren. 
Om dagen var jeg en person, om aftenen en anden.

Mand, 28 år, Pakistan:
Da jeg kom i puberteten, begyndte jeg at tænke meget over det. Jeg var 
altid vild med en af drengene på skolen. Jeg var altid forelsket, og det var en 
dejlig følelse. Så blev det skræmmende, når jeg ikke kunne udtrykke de her 
følelser. Så begyndte det at gå galt. Jeg begyndte at tænke, at der var noget 
galt med mig. Jeg måtte ikke udtrykke de følelser, for så kunne folk finde på 
at slå mig. Og det gjorde de også på min skole. Fordi jeg var så populær med 
pigerne, men aldrig havde haft en pigekæreste. Det synes de andre drenge 
var underligt, og jeg blev kaldt alt muligt. Jeg begyndte at tænke, gud de ved 
noget om mig, som er rigtigt og de bruger det som et skældsord. Jeg blev 
meget paranoid, og så begyndte selvmordstankerne. 

Mand, 39 år, Iran:
Da jeg var yngre, ville jeg begå selvmord så mange gange. Jeg var også lidt 
af en dramaqueen. Jeg ville tage en kniv ligesom en Audrey Hepburn film. 
Jeg tænkte virkelig på at begå selvmord, fordi jeg indså, at det her med at 
være tiltrukket af mænd går ikke over. Jeg blev ikke yngre, og jeg var meget 
forvirret. Jeg troede også, jeg var den eneste. Jeg følte det, som om jeg levede 
i en lille verden, som jeg ikke kunne dele med nogen som helst. Det var kun 
mig, og jeg var ved at eksplodere. Jeg ville ikke have, at det skulle blive ved. 
Det var så usundt at gå rundt og gemme alle de der ting i sig. Jeg havde lyst til 
bare at snakke med nogen, men hvem skulle jeg snakke med? 

For interviewpersonerne gælder det, at deres følelser i erkendelsesprocessen var 
præget af dårlig samvittighed, angsten for at være anderledes, skam, ensomhed og 
paranoia. De samme følelser findes hos etnisk danske homoseksuelle.

Som det fremgår af citaterne anvendes forskellige strategier til at håndtere angsten, 
de undertrykte og negative følelser generelt. Nogle af interviewpersonerne reagerer 
udadvendt og aggressivt, mens andre bliver indadvendte og indelukkede. Nogle har 
oplevet det som et pres at skulle leve op til forventninger om en heteroseksuel ung 
livsstil. Erfaringerne og følelser omkring det at være forelsket er blevet til en psykisk 
belastning. 

For manden med oprindelse i Pakistan (25 år) har en strategi været at distancere 
sig fra forældrene ved at flytte hjemmefra. Han havde samtidig med sin homo-
seksuelle erkendelsesproces en større konflikt med sine forældre, som han oplever, 
var et resultat af sin ”rebelske” opførsel. Hvis man er opdraget i et autoritært 
familiemønster, kan sådanne konflikter tilspidse. Hvor det måske nærmest 
forventes, at en ung majoritetsdansker gør oprør mod sine forældre og finder 
vejen til selvstændighed således, kan forholdene være anderledes for en mino-

ritetsetnisk ung. Som den pakistanske mand udtrykker det, ligger det ikke i hans 
opdragelsesmønster at skulle sige sine forældre imod. At have en begyndende 
seksualitet rettet mod sit eget køn kan derfor være ekstra svær at håndtere, hvis 
der ikke er tradition for, at man som ung i familien kommunikerer omkring sine 
følelser, ønsker og behov.

Mand, 30 år, Chile:
Alkohol og stoffer. En bøsses bedste ven i begyndelsen.

Mand, 39 år, Iran:
Hele den tid (siden 10 års-alderen) havde jeg været seksuelt aktiv. Det er 
pinligt at sige. Med min fætter. Jeg havde fanget min fætter i at gøre noget 
forkert. Jeg var blevet rigtig manipulerende, og sagde til ham: ”hvis du ikke gør, 
som jeg siger, så siger jeg det til din mor” Dengang var jeg ikke mere end 10 
år, jeg tænker tilbage nu, hvordan kunne jeg tænke på den måde som 10-årig 
... er jeg ond? [latter] men det virkede, som om han var lidt med på den ud 
af nysgerrighed. Så blev vi ældre og stadigvæk fooled around. Da vi var 16-17 
år sagde han: ”Det her må vi altså holde op med, vi kommer til at brænde i 
helvede” Og jeg var altid så rapkæftet og sagde: ”ja men vi hygger os nu, så 
lad os brænde i helvede senere” [latter] Jeg har altid brugt min humor til at 
overleve.

Interviewer: Havde du det dårligt med det på noget tidspunkt eller var det bare 
spændende?

Der er sket så meget i mit liv fra jeg var 13 år. Jeg tror, at jeg har lært at 
undertrykke alt.  Jeg tror, jeg gør det i dag uden at vide det. Hvis jeg skulle 
tage alt op, hvad der er sket, og hvad jeg er blevet udsat for, da revolutionen 
skete… min far smidt i fængsel… jeg flygtede alene ude på landet… vi mistede 
alt…, det var hele tiden lort efter lort efter lort…

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
På en eller anden måde havde jeg prøvet at fortrænge det så dybt og prøvet 
at vende mig til den livsstil, jeg havde. Sådan som mit liv så ud. Fremtiden så 
mørk ud. Jeg tænkte, at jeg kan lige så godt vænne mig til det. Jeg skal ende 
som en gammel kone, som inderst inde er lesbisk, men ydersiden er stadigvæk 
heteroseksuel og gift med en mand med børnebørn og det hele. Jeg skal dø 
sådan. Dø ulykkelig.

Samtidig med, at størstedelen af de problemer, som homoseksuelle med etnisk 
minoritetsbaggrund møder i forhold til deres seksualitet, er genkendelige i forhold 
til etnisk-danske homoseksuelle, illustrerer de to ovenstående citater, at øvrige 
konflikter og traumatiske livserfaringer skaber forskellige livsvilkår. Deres erken-
delsesproces og følelser i forhold til at være homoseksuel finder sted på en anden 
baggrund end hvad de fleste majoritetsdanskere kender til. Manden fra Iran er præ-
get af sin flygtningebaggrund, hvilket gør, at han ikke er i stand til at bedømme, om 
hans seksualitet har medført særlige psykiske konsekvenser. For den tyrkiske kvinde 
har vejen til at udleve sin seksualitet været traumatisk. Hun blev tvangsgift på et 
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tidspunkt, hvor hun havde erkendt, hun var lesbisk, og har levet 15 år i et voldeligt 
ægteskab med en mand. Citatet viser også med tydelighed, hvor mange ressourcer 
den tyrkiske kvinde har brugt på at undertrykke sig selv og sin seksualitet.5  

Religion
At tilhøre et religiøst samfund/miljø kan komplicere ens homoseksuelle erkendelses-
proces yderligere. De fleste religioner definerer sex mellem personer af samme køn 
som uacceptabelt. For nogle betyder dette, at de føler sig tvunget til at nedprioritere 
deres religiøse overbevisning og melde sig ud af sociale netværk. På denne måde 
kan nogen give afkald på et element af deres liv, som muligvis har været en positiv 
og stor del af deres opvækst og baggrund. 

For størstedelen af de lande, hvor de interviewede kommer fra, spiller religion en 
vigtig rolle. De interviewede kommer fra forskellige religiøse samfund, både kristne 
(herunder katolske) og muslimske, og nogle er opvokset i, hvad de betegner som, en 
traditionel religiøs familie. For nogle har religionen været med til at problematisere 
deres følelser omkring homoseksualitet.

Mand, 28 år, Pakistan:
Jeg var selv meget religiøs. Gik i moskeen fra jeg var 4 år til jeg var 14 år. Det 
gjorde det svært at have tanker om homoseksualitet. 

Kvinde, 21 år, Uganda:
Jeg var kristen. Det var lidt svært i starten med hensyn til bibelen. Men min 
morfar er præst, og så har jeg taget en snak med ham. Han tog det meget 
pænt og var faktisk med til at hjælpe min mor omkring det. Han kom faktisk 
til Danmark, og hans reaktion var ”nå bare hun er lykkelig, i det mindste tager 
hun ikke stoffer”. 

Mand, 25 år, Libanon:
Jeg var selv religiøs og konservativ og læste koranen flere gange om året frem 
til jeg var 18 år gammel. Det gjorde, at jeg havde det meget dårligt med mig 
selv over det, jeg gjorde. Jeg havde den dårlige samvittighed fordi min seksua-
litet var meget i modsætning til religionen. Så flyttede jeg til København og 
begyndte at give slip på mere og mere religiøsitet. Jeg begyndte at praktisere 
og identificerede mig med andre ting. Noget andet var også, at jeg blev ældre 
og generelt forholdte jeg mig mere kritisk. 

I sit forhold til Gud omtalte en af de kvindelige interviewpersoner sin situation så-
ledes:

5 Definitionen af tvangsægteskab og arrangeret ægteskab vil ikke blive diskuteret her. Det centrale er, at kvinden har 
levet i et ægteskab med en mand, selvom hun havde erkendt, hun var lesbisk.

Kvinde, 22 år, Congo:
Det er rart at have en man kan snakke til, udover venner og familier. 

Interviewer: Savner du Gud? 
Jo, det gør jeg nogle gange, især da jeg mistede min bror, så havde jeg virkelig 
brug for at snakke til en. Men på grund af, at jeg er lesbisk, føler jeg, det er 
forkert. 

Ovenstående citater indikerer, at nogle af interviewpersonerne oplever, at deres re-
ligion har problematiseret deres følelser omkring det at være homoseksuel. Nogle 
føler sig nødsaget til at sortere religion fra i deres liv for at gøre plads til deres sek-
sualitet. En konflikt imellem at leve som homoseksuel og leve i et trosamfund kan 
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også findes i etnisk dansk sammenhæng. Forholdet imellem religion og seksualitet 
behøver dog ikke at forblive problematisk. Senere i deres liv antager to af de inter-
viewede en mere pragmatisk holdning og finder plads til begge dele:

Mand, 25 år, Pakistan:
Nu er jeg begyndt at gå i moske igen ved højtider. Mange af mine danske ven-
ner tror heller ikke på gud, men de kan også gå i kirke, så det kan jeg også. Er 
det ikke mere en social begivenhed eller et socialt forum frem for en religiøs 
begivenhed? Det er, hvad jeg selv gør det til.

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
Nogle ting sidder meget dybt i mig, såsom ikke at spise svinekød. Jeg er ikke 
muslim i dagligdagen. Gud har ikke brug for, at jeg skal bede 5 gange eller 
faste. Gud har brug for vores respekt og kærlighed, og det har alle andre men-
nesker også. Ved at elske og respektere andre mennesker viser man også sin 
kærlighed og respekt overfor gud. Og det må være nok.

Seksuel minoritet og etnisk minoritet
Hvordan interviewpersonen oplever forholdet imellem det at være seksuel mino-
ritet og etnisk minoritet var et af de aspekter, som kom frem i interviewsamtalen. 
Jeg stillede spørgsmålet med henblik på at belyse hvordan, hvis overhovedet, inter-
viewpersonerne reflekterer over deres dobbelte identitetsstatus. 

Der var stor forskel på interviewpersonernes svar i relation til hvordan de definerer 
og associaserer sig selv i forhold til de to minoritetsidentiteter.  En interviewperson 
opfattede ikke det at være homoseksuel som en identitet. En anden opfattede ikke 
deres etniske baggrund, som værende særlig vigtig eller noget, de tænkte over. 

Interviewer: Hvor stor en rolle spiller din etniske baggrund for din identitet?

Kvinde, 22 år, Congo:
Jeg tænker ikke over det.

Nogle af interviewpersonerne betragter deres etniske minoritetsstatus eller hud-
farve og seksuelle minoritetsstatus som havende stor betydning for deres identitet 
og tilhørsforhold:  

Kvinde, 31 år, Caribien:
Lige nu ved jeg ikke, hvordan det spiller sammen, men jeg ved det spiller 
sammen. Til en (kvinde) fest en dag så jeg nogle andre sorte lesbiske kvinder 
og tænkte for første gang, at der følte jeg et tilhørsforhold og ville gerne vide, 
hvordan de oplevede verden, men ved ikke hvorfor egentlig.

Interviewer: Er det svært at håndtere?

Hudfarven er svær, fordi den kan jeg ikke vælge fra. Det kan jeg heller ikke 
med min seksualitet. Men med min seksualitet kan jeg vælge fra at udtrykke 
den tydeligt. De reaktioner jeg får på min seksualitet, er for det meste verbale 
eller synlige og ofte, når min kæreste er der. Reaktioner til min hudfarve er 
mindre tydelige end reaktioner på min seksualitet. Der bliver man ofte i tvivl. 
Var det en reaktion til mig? Det kan være meget svært at håndtere. Det kan 
gøre, at man bliver ret paranoid. Kombinationen af de to er ret belastende, 
man ved ikke hvad der er hvad, og man tænker meget over det. 

Interviewer: Din homoseksualitet – spiller det nogen rolle for din identitet?

Mand, 25 år, Pakistan:
Ja helt klart – det har en meget stor rolle at spille. På et tidspunkt blev jeg 
nødt til at erkende, at jeg ikke kunne være en del af den religion, som jeg 
tilhører. Når religion er så sammenflettet med kulturen, som jeg hører til som 
Pakistaner, så er det også en meget stor del af kulturen jeg har sat til side.

Desuden har det også betydet, at jeg har sorteret mine pakistanske venner fra 
og det, at jeg har været homoseksuel, har måske gjort, at jeg har set på mit 
liv med nogle andre øjne. Jeg er kommet nemmere til den erkendelse, at jeg 
bliver nødt til at drage mine egne konklusioner til mange af tingene i stedet 
for at læne mig op ad islammen. Ellers har man en meget stor tilbøjelighed til 
at drage nogle konklusioner, som er draget af nogle andre mennesker. Det er 
jo sådan man gør ifølge islam og ifølge vores kultur.

Jeg kunne også godt forestille mig, at jeg var en meget Pakistansk storebror, 
hvis jeg ikke var homoseksuel. Jeg kunne meget nemt forestille mig mine 
lillebrødre var totalt underlagt mig, og det er de jo ikke. 

Mand, 25 år, Libanon:
Man er fælles om alting, forældre skal vide alt hvad man laver og også hvad 
alle andre laver. Der er ingen form for individualitet eller privatliv, og det var 
ret svært, især når jeg tænkte på, jeg var homoseksuel. Det var nødvendigt for 
mig med mere privatliv, og at der ikke var nogen som blandede sig i, hvordan 
jeg levede mit liv. 

Interviewer: Du sagde før, at det tog dig mange år at acceptere at du er bøsse? 
Tror du, din etniske baggrund påvirkede det på nogen måde?

Mand, 39 år, Iran:
I starten troede jeg, det var meget fordi jeg kom fra Iran, men bagefter mødte 
jeg så mange af mine danske venner, som havde det samme problem. Så 
tænkte jeg gud! Hvad er dit problem? Du er jo dansker, men de havde nøjagtig 
den samme angst som jeg havde… hvordan ville deres forældre tage det…? 
Hvad ville de synes? En ting har jeg altid vidst, og det var, at mine forældre 
aldrig ville slå hånden af mig. Det ligger ikke til vores familie. Jeg var faktisk 
mest bange for, hvordan de ville blive behandlet af deres omgangskreds. 
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For kvinden med caribisk baggrund står det klart, at kombinationen af de to 
identiteter er en belastning. For manden med den pakistanske baggrund gælder det 
ligeledes, at han oplever et sammenstød med sin etniske baggrund og seksualitet. 
Dette har bevirket, at han har taget afstand til aspekter af sin kulturelle baggrund. 
Homoseksualiteten har også påvirket hans opfattelse af sin maskuline rolle og sin 
rolle i familien. Manden fra Libanon beskriver en form for kollektivistisk mentalitet 
og familiedynamik, som han oplever, har gjort det svært for ham at få privat tid 
og rum til at udleve sin seksualitet. Manden fra Iran oplever ikke, at hans iranske 
baggrund og kultur har gjort det sværere for ham at være homoseksuel. Når han 
sammenligner sig selv med etniske danskere, oplever han, at de havde haft mange 
bekymringer til fælles.

Sammenfatning del 1
• De fleste interviewpersoner identificerer følelser for personer af det samme  
 køn i teenagealderen. De fleste erfarer følelserne, mens de opholder sig i op- 
 rindelseslandet.

• Deres beskrivelse af denne erkendelse er helt sammenlignelig med etnisk dan- 
 ske homoseksuelles beskrivelse af erkendelsen: Det sker på samme tidspunkt,  
 og følelsen af angsten for at være anderledes o.s.v. er identisk.

• Erkendelsesprocessen påvirker den enkelte psykisk på forskellig vis. Det er ofte
   et samspil af positive og negative følelser. De følelsesmæssige reaktioner har  
 for  de fleste været: angst for at være anderledes, skam og ensomhed, men også  
 en glæde over seksualiteten og oplevelsen af at være “vild med et andet men-
 neske”.

• Interviewpersonernes livsbetingelser, livskvalitet og situation (også i forhold  
 til at være homoseksuel) er påvirket af forskellige faktorer, f.eks. det at have en  
 flygtningebaggrund. 

•  For nogle af interviewpersonerne oplevedes et kollektivt familiemønster som  
 problematisk under erkendelsesprocessen. Det opleves som mangel på ”privat- 
 liv” eller distance fra familien, hvor man kan udleve sin homoseksualitet. 
 I andre sammenhænge værdsættes samme familiemønster.

• Nogle af interviewpersonerne finder det problematisk at tilhøre et religiøst  
 samfund/minoritetsmiljø og har valgt at fralægge sig deres religiøse tilhørsfor- 
 hold på grund af deres homoseksualitet. Andre har valgt et mere pragmatisk syn  
 på religionsudøvelsen.

• Den dobbelte identitet som homoseksuel og etnisk minoritet påvirker de en- 
 kelte interviewpersoner forskelligt. Nogle oplever kombinationsidentiteten som 
 en særlig belastning. Andre reflekterer ikke over tilhørsforholdet til de to iden- 
 titeter.

Del 2: ”At springe ud”

2
Mange vil mene, at et afgørende skridt i forhold til det at acceptere sig selv som 
homoseksuel og leve som homoseksuel er at ”springe ud”6. At fortælle det til sin 
familie, sine venner og bekendte, arbejdskollegaer m.v. er for mange etnisk danske 
bøsser og lesbiske afgørende og regnes ofte for en del af ens selvrealisering som 
homoseksuel. 

For homoseksuelle kan det at fortælle andre om deres seksualitet være særdeles 
vanskeligt. De fleste gør sig mange overvejelser om, hvordan deres familie vil rea-
gere, og tilrettelægger deres handlingsmønster og strategier derefter. I forhold til 
den etniske baggrund tyder de følgende citater på, at der kan opstå problemer i 

6 At ”springe ud”. Det å komme-ut fremstilles som et vendepunktet – et smertefull, men et frigjørende øyeblikk og 
starten på et nytt og bedre lesbisk eller homofilt liv. Komme-ut-historien som genre har en sentral posisjon i den 
nordamerikanske og europæiske diskursen om samkjønnet kjærlighet og seksualitet.
NOVA Rapport, Lesbiske og homofile med invandrarbakgrunn, http://www.nova.no/publis/rapport/2003/14sam.htm
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forhold til familie og sociale netværk, når man springer ud som homoseksuel. Det 
kan desuden være forbundet med sociale sanktioner, marginalisering og stigma-
tisering. 

Interviewpersonerne fortæller her om deres behov og motiver for ikke at fortælle 
deres forældre, familie og andre, at de er homoseksuelle.7 

Motiv for ikke at være åben overfor 
forældre
Mand, 39 år, Iran:
 Med min far var jeg bange. Manden har haft tre hjertestop, to hjerteoperationer  
 og er lige kommet ud fra fængslet. Kan jeg virkelig være det bekendt og være så  
 egoistisk, selvom mange danskere synes, man skal sige det til   familien. Jeg  
 synes ikke man skal ALTID… jo hvis min familie ikke har været  udsat for alle de  
 ting i livet som de har været… så tror jeg ikke, jeg ville have  ondt af dem. 

Mand, 32 år, Kina:
Jeg vil ikke fortælle dem det. Hvis jeg fortæller dem det, er det godt for mig 
– ikke for dem. Jeg tror ikke rigtig, de ville blive sure på mig, men det vil kun 
give problemer, fordi de ikke kan forstå det. De tror måske, det er deres egen 
skyld, at jeg blev homoseksuel. Hvis jeg fortæller det, så synes jeg, det er for 
egoistisk, for hvis mine forældre lever lykkeligt i drømmen, så er det fint nok 
for mig, hvorfor ikke?

Hver gang jeg lyver, får jeg det dårligt selvfølgelig, men jeg vil hellere gå til 
helvede i stedet for at gøre mine forældre ulykkelige. Så jeg synes det er 
ok. Sandheden er heller ikke det vigtigste i kinesisk mentalitet. Det er mere 
”virtue” eller godhed. Man skal være rar og flink mod andre. Sandhed er ikke 
særlig vigtig. 

Interviewer: Hvor stammer den værdi fra?
Det er fra confusianisme. Det er ikke nogen religion, men en livsfilosofi. Fra 
over 2000 år siden. Den første pædagogiske filosof i Kina, som beskriver, 
hvordan man behandler sig selv, sin familie og andre, samfundet, landet, 
respekt for ældre, passe på de yngre, og de svage..….de fleste kinesere er 
påvirket af confuisiamen og budhismen.

Nu har jeg alle mulige grunde til ikke at blive gift…kulturforskelle…at jeg ikke er 
færdiguddannet… at jeg ikke helt har slået mig ned et eller andet sted… men 
jeg tror de forventer meget, at jeg skal blive gift og få børn snarest muligt.

Interviewer: Hvordan har du det med deres forventninger?
Meget dårligt. Jeg vil gerne have, at de er lykkelige, men jeg kan ikke leve op 

til forventningen. Men jeg tror også de slapper mere af nu, fordi jeg har været 
væk i 8 år. Jeg er så langt væk, at de ikke kan styre noget. 

For de to mænd fra henholdsvis Kina og Iran står hensyn til familien altså som 
en klar prioritering. De har oplevelsen af, at ”springe-ud” til deres forældre er 
egoistisk, og de har ligeledes en forventning om, at det vil gøre deres forældre 
ulykkelige. I den iranske mands tilfælde betegner han det som en beskyttelse imod 
yderligere ”ulykke” i familien. For den kinesiske mand tillægges det at springe ud, 
”eller at fortælle sandheden” ikke særlig værdi, og han er bekymret for at pålægge 
forældrene ansvar og skyldfølelser i forhold til hans seksualitet. En ensidig handling 
som kun er god for en selv, men ikke for andre.   

For begge mænd gør det sig gældende, at deres forældre stadig er bosat i deres 
oprindelsesland. Denne situation deles af flere af interviewpersonerne, som også 
oplever, at det gør processen om at opsøge det homoseksuelle miljø i Danmark 
nemmere. Det opleves derfor også som nemmere at holde en mental afstand til 
forældre, og behovet for at ”springe ud” mindskes.

Mand, 25 år, Libanon:
 Jeg ved ikke hvor meget behov jeg har for at sige det til dem. Det vil bare gøre  
 dem ked af det. De vil bare ikke kunne forstå det. Det ligger så fjernt fra deres  
 verden og virkelighed. Det er slet ikke noget, de kender til. 

Interviewer: Hvad ville det gøre for dig at ”springe ud”?
Det ville bare være sådan, at jeg ikke skulle skjule noget…. Jeg har ikke 
behov for at have min kæreste med hjem, og at de skulle sidde ved samme 
spisebord… selvfølgelig ville det være rart, men det er ikke det primære. 

Hvis jeg sagde til dem, at jeg var homoseksuel, ville det være det samme som 
at sige, at jeg var stofmisbruger eller noget i den retning, og så skal man bare 
helbredes eller i behandling. 

Det sagde min mor en gang. Der var engang, vi snakkede om piger, kvinder 
og ægteskab hvor jeg sagde til min mor: Du skal ikke regne med, at jeg 
nogensinde bliver gift. Jeg sagde til hende ligeud, at jeg ikke er tiltrukket af 
kvinder.

Interviewer: Det var meget direkte?
Ja, men når vi så tænker, på de ikke kender til homoseksualitet, så er det svært 
for hende at regne det ud. Det første hun sagde, var, om jeg ikke skulle til en 
arabisk imam eller læge for at blive helbredt. Det var hendes kommentarer. 

Interviewer: Havde du håbet på et andet svar?
Jeg havde ingen forhåbninger (til hendes reaktion), men ville sætte grænser for 
hendes forhåbninger i forhold til mig omkring en pige, ægteskab og børnebørn.

Mand, 28 år, Pakistan:
Jeg har stadig ikke sagt det til dem. Det er en konfrontation, som jeg slet ikke 

7 Det er her det konkrete spørgsmål om åbenhed eller ej, der er kernen, og ikke om interviewpersonerne betragter 
dette som en ’spring-ud-proces’ i dansk/vestlig forståelse.
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har lyst til at tage. Fordi det er virkelig svært. Det er også fordi, de ikke er så 
uddannede. De ved ikke så meget om homoer. Det, de ved, er igennem de 
religiøse bøger. Hvis de kunne tale og forstå engelsk, ville det være nemmere 
at forklare dem. Der findes heller ikke et ord på vores sprog for homo andet 
end et meget ulækkert ord, som hedder Gando, eller, hvis man skal oversætte 
det, analist. 

Interviewer: Hvordan tror du dine forældre ville reagere?
Min far ville ikke kunne acceptere det. Han er meget stædig, og det ville være 
en krænkelse af hans ære. Han ville hellere sige, at jeg ikke skulle være en 
del af hans liv. Min mor ville være ok, men også påvirket af, hvad min far gør, 
selvom de ikke bor sammen. 

Mand, 28 år, Pakistan:
Jeg vil fortælle min mor det på et tidspunkt, når jeg har fundet en partner, og vi 
skal prøve at leve sammen. Så handler det om kærlighed og ikke om sex. ”Det 
er et menneske jeg har nogle følelser for og som jeg gerne vil præsentere dig 
for”.

Mand, 25 år, Libanon:
Det, som jeg nogle gange har svært ved er at jeg skal skjule noget. Jeg vil 
ikke have, de skal finde ud af noget gennem andre veje. Jeg vil gerne have, at 
jeg fortæller det, og de ved det igennem mig. Det kan godt være, at de på et 
tidspunkt får det at vide, men måske først når mine søskende er blevet gift. 

Situationen er sådan nu, at de føler, at de er i gang med en proces i deres liv, 
og den proces slutter først, når deres børn er gift og har fundet sig til rette. 
Så kan de sætte sig og slappe af, for nu har de fuldført deres mission i verden. 
Når det er sket, tror jeg, det er nemmere at fortælle dem det. 

Hvis mine forældre finder ud af noget eller får noget af vide, kunne jeg godt 
forestille mig, de aldrig ville sige noget.

Interviewer: Har du tænkt over konsekvenserne, hvis de får det af vide?
Ja, da har jeg. En risiko er, at de siger, at de aldrig vil se mig igen. Men det 
er ikke den værste risiko for mig. Det ville være hvis de ringede ti gange om 
dagen, eller hvis min mor begyndte og græde og sige ”kan du ikke bare blive 
normal igen”, og at jeg hele tiden skulle forsvare mig overfor dem. Det bedste 
ville være, hvis de fandt ud af det og tænkte, at der ikke var noget at gøre, og 
det bare var det.

Som ovenstående citater viser, gør interviewpersonerne sig mange overvejelser 
omkring hvordan de tror, deres forældre vil reagere, såfremt de ”springer ud”. Mulige 
reaktioner bliver nøje gennemtænkt, evalueret og afvejet. Interviewpersonernes 
oplevelse af ikke at ville blive forstået eller accepteret af deres forældre, er den 
mest udbredte årsag blandt interviewpersonerne til ikke at ”springe ud”. Andre for-
ventninger til reaktioner er: Afvisning, udstødelse, isolation, oplevelsen af at skabe 
konflikt, opfattelsen af at være blevet ”for dansk”, at blive smidt ud hjemmefra, be-
kymringer om hiv og aids, og fortielse.

Flere omtaler deres forældres lavere uddannelsesniveau og deraf manglende vi-
den om homoseksualitet som en samlivsform som en afgørende faktor. På grund 
af hvad manden fra Libanon oplever som sine forældres uvidenhed omkring ho-
moseksualitet, betragter han ikke det at sige: Jeg er ikke tiltrukket af kvinder som 
at ”springe ud”. Han har benyttet det som en strategi at sætte grænser for sine 
forældres, eller specielt sin moders, forventninger omkring pardannelse og æg-
teskab. Samme mand oplever ingen særlig gevinst ved at springe ud. 

For etniske danske homoseksuelle er det de personlige konflikter som oftest er 
genkendelige. Frygten for afvisning i den ene eller anden form deles næsten af alle, 
som gør sig klar til at ”springe ud”. Oplevelsen af at være ansvarlig for negativt at 
påvirke søskendes muligheder for at indgå ægteskab kendes sjældent i en etnisk 
dansk kontekst. Sådanne oplevelser kan pålægge den unge stor skyldfølelse og 
kompromittere familiens ære og status i et lokalsamfund. Denne risiko for at 
”skade” familiemedlemmers fremtidsmuligheder m.m. er en faktor, der adskiller 
minoritetsetniske homoseksuelles vilkår fra etniske danske homoseksuelle, og kan 
være afgørende for deres ønske om at leve åbent med deres seksualitet.

For mange kan det at skjule sin seksualitet, at leve et dobbelt liv, være en hård be-
lastning. I projektets forløb er jeg stødt på en person, hvis overvejelser omkring sine 
forældres mulige reaktion er så angstfremkaldende, at vedkommende på nuværende 
tidspunkt har taget beslutningen om aldrig at fortælle det til sine forældre. Hvis man 
kommer fra en familie, som denne person gør, hvor der er tradition for, at man bor 
hjemme hos sine forældre, indtil man skal indgå ægteskab, kan det være særlig 
problematisk at være homoseksuel. Samme person søgte LBL’s rådgivning i forhold 
til et proformaægteskab.

Familiens reaktion 
Forældre har forskellige reaktionsmønstre, og nogle forældre har lettere ved at 
tackle, at deres søn eller datter er homoseksuel end andre. Der findes forældre, 
som reagerer med forståelse og umiddelbar accept og forældre, som reagerer med 
fortielse og/eller isolation. Det sker, at unge mennesker bliver udstødt af deres 
familie, eller de selv vælger at bryde med familien, fordi deres familie ikke kan 
acceptere, at de er homoseksuelle. Hvilke faktorer, der kan påvirke familien til at 
reagere voldsomt eller den unge til at bryde med familien, vil blive diskuteret nær-
mere i del 4 (fagpersoner). 

Familien og de individuelle familiemedlemmer reagerer på forskellige måder også 
afhængig af deres rolle i familien. De voldsomste reaktioner kan være tvang, isola-
tion, udstødelse, indespærring, tvangsægteskab og andre former for psykisk og fy-
sisk vold. 

For de interviewpersoner, som er ”sprunget ud”, gælder det for de fleste af dem, at 
de har fejlvurderet deres forældres reaktion, som var mere positiv end forventet.

Kvinde, 31 år, Caribien:
Min mor har altid haft homovenner, så jeg vidste godt, at det ikke ville være 
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noget problem. Min far var jeg mere i tvivl omkring. Han er fra Caribien, og 
det betyder, at man ofte er kristen baptist og født i en religiøs familie. Hans 
nye kone kommer fra en katolsk baggrund, og jeg hørte hende sige nogle 
frygtelige ting om homoseksuelle. Men hun er stereotyp italiener af natur og 
kan godt sige tingene større, end hun mener dem, så jeg vidste ikke helt, hvad 
hendes holdning var. Det gjorde så, at jeg sprang ud meget senere for dem.

De tog det, som om jeg fortalte dem hvilken som helst anden nyhed og 
spurgte, hvornår kommer I på besøg? Og der havde jeg brugt mange måneder 
på at bygge det op til noget stort i mit hoved.

Jeg var også meget nervøs for min bror, som har sagt mange homofobiske 
ting, men han var også helt easy-going omkring det. 

Mand, 25 år, Pakistan:
Der går to timer, inden jeg så får sagt til ham, at det ikke er fordi, jeg ikke 
vil være sammen med en kvinde, men jeg har bare ikke lyst til en kvinde, og 
jeg har kærlighed til en mand. Jeg har gjort et forsøg på at være ligesom alle 
andre, men sådan er det bare ikke. Jeg fik virkelig fortalt ham, at sådan er det 
altså bare for mig, og det kan ikke blive anderledes. Og jeg ved godt, det er 
svært for jer at acceptere det, og jeg forlanger heller ikke, I accepterer det, 
men det er måske derfor, jeg opfører mig, som jeg gør.

Så siger han, at det også er ok. Når du nu bliver voksen engang eller det 
ældre, så er det måske nogle andre lyster, der driver dig til at tage nogle be-
slutninger, som måske kan være anderledes i forhold til den beslutning, du har 
taget lige nu. Jeg tror, han mente i relation til, hvis jeg har lyst til at få børn 
eller have en kernefamilie, så er det en kvinde jeg skal satse på. 

Interviewer: Hvad sker der så efterfølgende?
Min mor er kommet derud, og vi alle tre snakker sammen og finder ud af, at 
det er ok. Jeg bliver boende der, og jeg er velkommen til at blive boende der, 
komme og gå som det passer mig, og spise mad. De skal nok lade være med 
at blande sig i mit liv, men har bare det krav, at jeg måske lader være med at 
flage med det. Det synes de ikke er så rart.

Bare det med at de accepterer det så hurtigt - jeg synes endda, min far får en 
ro omkring sig fordi det går op for ham, at det er derfor, jeg har teet sig på 
den måde og været så frustreret over de ting.

Interviewer: Tænkte du over, hvad konsekvenserne kunne være, før du sprang ud?
Ja ja helt klart. Jeg tænkte meget over konsekvenserne. Det var også derfor, 
jeg valgte i en periode ikke at se dem. Jeg var sikker på, at de ville sige: ”Nej 
tak, dig vil vi ikke have ind”, og stemple mig. Da jeg så fortalte dem det så var 
det jo bare sådan: ”Nå-ja, ok, sådan er det jo bare”. 

Interviewer: Hvad fik dig så til at gøre det?
Men jeg kunne ikke gå halvhjertet ind i mit eget liv, det synes jeg, var meget 
svært. Jeg kunne ikke tage de verbale bank, jeg fik af min mor og far, og 
jeg kunne ikke lægge andet i det end, at det var fordi de vidste, at jeg var 
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homoseksuel. Men det var det jo slet ikke…det var jo det der var det absurde 
i det. Det var mere fordi jeg blev ved med at opføre mig på en måde, som de 
ikke var enige i. 

Interviewer: hvad var det for en måde?
At jeg for eksempel gik i byen og blev væk til klokken 10-11 næste dag.

Kvinde, 21 år, Uganda:
Jeg fik min søster til at gøre det for mig, da jeg var 18 år. Hun fortalte min mor, 
jeg var lesbisk. Jeg var meget bange for, hvad hun ville gøre, når hun fandt ud 
af det. Så ringede hun til mig og sagde ”du kommer hjem lige nu!” Men jeg 
turde ikke komme hjem og så snakkede vi ikke sammen i 3 måneder. Og så 
kom min morfar på besøg, som tog det meget godt, og så tænkte hun vel, hvis 
han kan tage det fint, så er det vel ikke så slemt. 
Så i tiden efter havde jeg en kæreste, men vi snakkede ikke om det. Det var 
sådan: Jeg ved hvad du er, og du skal bare ikke bringe nogle piger her hjem.
Men så for 6 måneder siden er hun begyndt at acceptere det mere og spørge 
til min kæreste om, hvordan hun har det, og sidste jul var min kæreste hjemme 
hos min mor/familie, så de alle kunne møde hende.

 
Interviewer: Hvad fik hende til at skifte holdning? 

Det er nok bare mig. Hun er gået fra at have en ekstrem negativ holdning 
overfor homoseksuelle til, at det er der, og det er ok. Det tog cirka 3 år. Hun 
var også bekymret for hvad folk i Afrika ville sige. 

De interviewpersoner, som er sprunget ud i denne undersøgelse, er alle i større eller 
mindre grad blevet mødt med accept og forståelse. Det er dog vigtigt at bemærke, 
at det ikke giver et fuldstændigt billede. I projektets forløb har jeg, som tidligere 
nævnt, haft kontakt til to konkrete tilfælde af personer, som har mistet kontakten 
helt og delvis med deres familie. Den ene (ung mand) sprang selv ud til familien, 
men er efterfølgende blevet pålagt et stort pres for at gifte sig med en grand kusine, 
ellers isoleres han fra familien. Han har ikke talt med sin familie i over to år. Den 
anden person (ung kvinde) blev ”outet” ved et tilfælde og har ingen kontakt med 
sin familie i dag.

Søskendes reaktion
Mange etniske danske homoseksuelle starter med at ”springe ud” til en tæt ven, 
veninde, bror eller søster. Denne tendens er også udbredt blandt de interviewede. 

Det faktum, at alle interviewpersonerne er sprunget ud til en søster eller bror (hvis 
de har en) vidner også om, at der eksisterer et behov for at springe ud overfor 
familiemedlemmer. Det opleves som positivt at et familiemedlem eller flere kender 
til den interviewedes seksualitet. 
For de fleste interviewpersoner gør den personlige relation til den respektive søs-
kende sig gældende i forhold til, hvilken en søster eller broder er mest tryg at 

springe ud til. Der hvor risikoen for at blive mødt med en afvisning er mindst.

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
Vores forhold til hinanden er meget tæt. Jeg elsker dem uendelig meget. 
Det bedste forhold jeg har, er til min lillebror. Det svar jeg fik, var: Du er min 
storesøster og jeg elsker dig lige meget hvad. Lad os ikke snakke om det. Du 
er min storesøster, og det er der ingen, som kan lave om på, og jeg elsker dig.

Interviewer: Hvordan havde du det med den reaktion?
Jeg havde det rigtig godt med det. Jeg er villig til ikke at snakke om det og om, 
hvad der sker i mit liv, men bare det, at han ved det, og han elsker mig stadig, 
det betyder utrolig meget for mig. 
[...]
Min storebrors kone accepterer det fuldstændig og spørger tit til, hvordan det 
går med min kæreste.

Interviewer: Hvorfor tror du ikke din anden bror kan acceptere det? 
Omgivelserne, det samfund han er i. De ville udstøde ham med det samme i 
Tyrkiet, hvis de fik af vide, at hans søster er lesbisk. Ellers tror jeg, at han ville 
sige, jeg elsker dig, men lad os ikke snakke om det. 

”Lad os ikke snakke om det” fænomenet bekræfter den tendens, at seksualitet og 
homoseksualitet er et særdeles tabubelagt emne. Mange familiemedlemmer kan 
acceptere deres brødres eller søskendes seksualitet, men foretrækker ikke at snakke 
om det. ”Lad os ikke snakke om det” fænomenet vil blive diskuteret nærmere i del 4.

Forældres kendskab og holdning til 
homoseksualitet
Alle interviewpersonerne har, eller har haft, en oplevelse af at kende deres forældres 
holdning til homoseksualitet. Selvom emnet sjældent er blevet diskuteret i hjemmet 
deler næsten alle opfattelsen, at deres forældres viden er lille, og deres holdning er 
negativ. Nogle af interviewpersonerne er påvirket af, at homoseksuelle er blevet 
omtalt negativt af deres forældre eller søskende, for eksempel, hvis der var været et 
fjernsynsprogram med homoseksualitet som tema.  

En generel oplevelse for interviewpersoner har været, at deres forældre godt kender 
til konceptet som en seksuel handling, men ikke som en identitet og et alternativt 
parforhold til det heteroseksuelle familiemønster.

Mand, 25 år, Libanon:
De ved godt, at mænd kan have sex med mænd, at begrebet findes, og det er 
faktisk ret udbredt i arabiske lande. Men det er bare noget man prøver, det er 
en fase man kommer over bliver gift og får børn. De ved ikke at man er ho-
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Meget tyder på, at forældre og familie i denne undersøgelse generelt forholder sig 
anderledes til deres børns homoseksualitet, når og hvis den bliver konkret. Som 
interviewpersonernes spring-ud historier illustrerer, er forældre (med etnisk mino-
ritetsbaggrund) også påvirkelige i forhold til deres holdninger og evne til at forstå, 
acceptere og respektere. Her pålægges den unge et ansvar i forhold til dialog og 
samtaler med familien. At dette forekommer som en svær opgave tydeliggøres ved, 
at 6 ud af de 10 interviewede ikke er ”sprunget ud” til deres forældre. Ligeledes 
påvirkes forældrenes syn på barnet af forskellige faktorer. Dette vil blive diskuteret 
nærmere i del 4.

Sammenfatning del 2

• 6 ud af 10 af interviewpersonerne er ikke åbne omkring deres seksualitet i for- 
 hold til deres forældre. 

• Blandt interviewpersonerne eksisterer der et behov for at ”springe ud” til nogle  
 familiemedlemmer, herunder søskende.

• For de 4 interviewpersoner som er ”sprunget ud”, er forholdet til familien  
 ikke  særlig belastet. I flere tilfælde har interviewpersonerne fejlvurderet deres  
 forældres og søskendes reaktion, som har været mere positiv end forventet.
  Dette er til trods for, at samme forældre og søskende tidligere harudtalt  
 sig negativt eller  haft fordømmende holdninger til homoseksuelle. Tilsvarende  
 fejlvurderinger kendes fra etnisk danske homoseksuelle.

• Den typiske årsag til ikke at være åben omkring sin seksualitet er et ønske om  
 at beskytte familien, ikke at skuffe forældre, ikke at blive forstået, eller frygten  
 for at blive udstødt eller skabe konflikter. For en af interviewpersonerne er  
 hensyn til familiens status i lokalsamfundet og særligt søskendes muligheder  
 for at blive gift prioriteret højere end deres eget behov for at ”springe ud”. 

• De interviewede oplever, at forældres holdning til homoseksualitet påvirkes  
 negativt af uvidenhed, bl.a. som resultat af et lavt uddannelsesniveau. Nogle  
 af  interviewpersonerne mener, at deres forældre er velvidende om at homo- 
 seksualitet eksisterer som en seksuel handling, men ikke som en samlivsform. 

• For nogle af de interviewede gælder det, at de bevidst har sat grænser for  
 familiens forventninger i forhold til at gifte sig, men ikke nødvendigvis inddraget  
 seksualitet, som årsag til dette. 

• Flere af interviewpersonerne opfatter det dog ikke som en ”gevinst” eller et  
 behov at ”springe ud”. De konfronteres ofte i en majoritetsdansk homoseksuel  
 kontekst med et pres om at skulle ”springe ud”.

• De strategier, som benyttes af nogle de interviewede til at undgå at være åben  
 omkring deres seksualitet er, eller har været, at flytte hjemmefra, at lyve, at leve  
 et dobbeltliv. For to andre er indgåelse af proformaægteskab en strategi.

moseksuel og ikke er tiltrukket af piger. De ved ikke, at man godt kan blive 
forelsket, bo sammen, have et familieliv, selvom man er homoseksuel. 

En af interviewpersonerne har testet sin familie ved at høre dens reaktioner på, at 
hun i sin omgangskreds havde fået nogle homoseksuelle venner: 

Kvinde, 22 år, Congo:
Jeg tog derned [til Afrika] i december måned. Det var virkelig hårdt at være 
der. Min familie kunne ikke forstå mig, da jeg fortalte jeg havde nogle venner 
som var bøsser og lesbiske. Jeg sagde det for at se deres reaktion, hvis det var 
jeg skulle sige til dem, jeg var lesbisk. De sagde det var en forbandelse, og de 
skulle bede til gud om at blive helbredt. 

Samme kvinde overhørte sin onkel i Danmark omtale homoseksuelle:

Kvinde, 22 år, Congo:
Så var der et program i gang på Rickie Lake og det handlede om homoseksuel-
le, og han sagde, de må da være syge i hovedet, og så tænkte jeg, at jeg aldrig 
kunne fortælle ham, at jeg var homoseksuel. 

Jeg spurgte samme kvinde om, hvordan hun tror hendes onkel ville reagere, hvis 
han fandt ud af at hun er lesbisk:

Kvinde, 22 år, Congo:
Jeg tror, at han vil tro, at det er på grund af, at jeg bor i Danmark og har de 
forkerte venner. Han vil tro, det er noget jeg vælger. 

Det at nogle forældre opfatter deres søn/datters homoseksualitet som et valg, den 
unge selv tager, kan være med til at problematisere forholdet imellem den unge og 
forældrene. Det kan højne risikoen for, at forældrene presser på for, at deres barn 
skal ”vælge” noget andet. Som beskrevet i del 1 er realiteten for mange af inter-
viewpersonerne, at de følelsesmæssigt har kæmpet imod følelserne for det samme 
køn, men at de har erkendt, at deres seksualitet ikke kan ”vælges” fra.

Mand, 25 år, Libanon:
Hvis jeg en dag fortæller det til mine forældre, og de får den holdning til det at 
bare lade mig gøre, som jeg vil og lade mig være i fred, og så snakker vi aldrig 
om det. Hvis de tager den indstilling, så vil de også en dag spørge, om jeg vil 
have min kæreste med hjem. De er trods alt nysgerrige og vil gerne vide, hvad 
der sker. Og man kan nogle gange overfortolke og undervurdere reaktionerne.  

At benytte forskellige strategier eller metoder for at teste sine forældres, søskendes 
eller andre familiemedlemmers tolerance og syn på homoseksualitet viser sig ofte 
at være misvisende. Flere af interviewpersonerne har oplevet forskellige familie-
medlemmer i forskellige situationer udtale sig særdeles negativt om homoseksuelle. 
Samme familiemedlem-mer har på et senere tidspunkt reageret overraskkende 
positivt, når interviewper-sonerne er ”sprunget ud”. 
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Del 3: Tilhørsforhold 
og Sociale Netværk
At være homoseksuel og have etnisk minoritetsbaggrund er en dobbeltminoritet. 
For hver af disse findes et miljø i bred forstand, et miljø med egne traditioner og 
omgangsformer. Det er almindeligt at føle tilhørsforhold til sådanne miljøer, og der 
kan opstå en personlig konflikt, hvis miljøerne betragter hinanden med forbehold.

I forhold til den etniske baggrund kan der opstå problemer i forhold til sociale 
netværk som en konsekvens af mødet mellem en dansk seksualidentitet som ho-
moseksuel og en kulturel, religiøs eller social baggrund, der vender sig mod en 
sådan identitet og livsform.

I forhold til mødet med de homoseksuelle miljøer eller det danske samfund som 
sådan kan der også opstå problemer i form af forskelsbehandling, diskrimination eller 
racisme. Integration i de homoseksuelle miljøer er ingen selvfølge, slet ikke hvis man 
på forhånd på baggrund af sit navn, udseende eller omdømme er marginaliseret i det 
danske samfund. For ressourcesvage personer kan dette medføre eksempelvis lavt 
selvværd og risikoadfærd i forhold til hivsmitte. Det kan medføre konkrete problemer 
for den enkelte såsom at blive udsat for vold, mangle viden om mødesteder eller om 
ligesindede i samme situation eller husly, hvis de er smidt ud ’hjemmefra’.

En del af undersøgelsen forsøger at afdække, hvorvidt de interviewede føler sig 
marginaliserede på baggrund af navn, udseende eller omdømme i det danske 
samfund generelt. I interviewundersøgelsen sættes fokus på dette aspekt for at 
undersøge, hvordan de interviewede ser på deres tilhørsforhold til det danske 
samfund. Ligeledes findes det relevant at undersøge de interviewedes tilhørsforhold 
til det minoritetsetniske miljø, samt det homoseksuelle miljø. Det er centralt at 
være opmærksom på, at for dem, hvor forholdet til deres familie er problematisk, 
eller de som følge af deres homoseksualitet selv vælger at distancere sig fra 
familien, kan deltagelsen i og mødet med både det danske samfund generelt og det 
homoseksuelle miljø blive overordentlig vigtig. For nogle kan det blive en erstatning 
for tabt netværk i forhold til familie og etnisk minoritetsmiljø.

Det danske samfund
Følgende kvinde har været bosat i flere forskellige lande. Hun kom tilbage til Dan-
mark efter en årrække i udlandet og følte, det politiske klima i Danmark havde 

3
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føler mig helt dansk, og det er i Danmark jeg hører til. Jeg har taget de 
danske værdier til mig. Jeg er meget liberal og åben af natur, og det er i det 
her samfund, jeg trives bedst. Tager jeg til Libanon, kan jeg ikke holde det 
ud i mere end 10 dage, fordi jeg hører ikke til i det samfund og med den 
mentalitet. Men samtidig har jeg nogle værdier som ligger dybt inde i mig, som 
jeg er blevet opdraget med, som gør, at jeg ikke kan løbe fra, at jeg har en 
anden etnisk baggrund og har en anden religion. […]

De der stærke bånd til familien. Jeg holder meget af min familie og føler 
forpligtelser overfor min familie, og det kan jeg godt lide. Jeg føler, de her 
stærke bånd er rigtig rare, og tænker, at jeg er heldig, fordi jeg har den 
blanding af at have dansk og muslimsk arabisk kultur i mig.

At være indvandrer i Danmark eller vokse op med to kulturer kan være svært. Dette 
fænomen er muligvis endnu mere udtalt for andengenerationsindvandrere i Dan-
mark. Der er flere indikationer på, at den etniske minoritetsstaus i sig selv kan være 
svær at håndtere. Af de henvendelser projektet har haft er det også bemærkelses-
værdigt, at størstedelen har aldersmæssigt befundet sig sidst i tyverne. En forklaring 
på dette kan være, at som ung indvandrer eller efterkommer kan der være mange 
aspekter at tage stilling til omkring dobbeltkulturel identitet og tilhørsforhold:

Som ung fyldte min seksualitet for eksempel ikke nær så meget som at være 
indvandrer i Danmark. Det betød, at jeg hele tiden spekulerede over min 
identitet, og hvor jeg hørte til. 8

Fra bl.a. samtaler med de unge i den minoritetsetniske ungdomsgruppe var der 
en stærk fællesnævner som bandt de deltagende sammen. Følelsen af at blive 
stemplet som indvandrer, at blive set på som en fremmed, og at blive defineret af 
majoriteten. For nogle af de deltagende i ungdomsgruppen gjaldt dette, selvom 
de var født og opvokset i Danmark. Som unge mennesker, der indgår i mange 
forskellige sociale sammenhænge var det et fælles irritationsmoment ofte at skulle 
forholde sig til deres etnicitet i mødet med andre.

Det homoseksuelle miljø
For de fleste homoseksuelle er det et ønske at mødes og være sammen med and-
re homoseksuelle (i større eller mindre grad). Det kan være et socialt forum, hvor 
man kan møde ligesindede, finde bekræftelse, udveksle erfaringer og støtte hin-
anden. Det kan være adgang til nye bekendtskaber, venskaber, faste partnere og 
seksuelle kontakter. En af de mest fundamentale årsager, til at man opsøger andre 
homoseksuelle, er at finde et tilhørshold til en gruppe.9 F.eks. huser Landsfor-
eningen for bøsser og lesbiske diverse sociale grupper med ovenstående formål. 
Andre kontaktsteder kan være homoseksuelle sportsklubber, cafeer, barer, disko-
teker, cruising-steder, saunaer, internettet. 

8 Lars Erik Frank og Minna Groos. (2003) HOMO. Politikens forlag. København. 

ændret sig således, at det påvirkede hende personligt i form af negative oplevelser. 
Hun skulle meget mere end før forholde sig til sin hudfarve, hvilket gav hende en 
bevidsthed om at være sort.

Kvinde, 31 år, Caribien:
Jeg ”sprang ud” som sort i 2001. Lige pludselig måtte jeg forholde mig til det 
altid. Jeg blev altid snakket til på engelsk (i Danmark), spurgt meget om min 
nationalitet, skulle vise ID og blev forklaret ting om, at i Danmark gør vi sådan 
og sådan. 

Mand, 28 år, Pakistan:
Jeg føler mig ikke så meget dansk. Jeg kan godt lide Danmark, men det, at 
jeg tit bliver spurgt om, hvor jeg kommer fra. Så skal jeg sidde og forklare alt. 
Ligesom det her nu. Men der sker faktisk også i helt almindelige samtaler, og 
så bliver det anstrengende. Så føler man det som om, at jeg ikke hører til her, 
og at det vil jeg aldrig gøre. Hele tiden skal jeg gøre rede for hvorfor jeg er her 
og forklare, hvad jeg vil i denne her verdensdel. Det gør, at jeg ikke føler mig 
som dansker. Men jeg føler mig meget hjemme her, det er meget afslappende. 

Følgende mand kom til Danmark som flygtning og har været bosat her i 20 år. Man-
den emigrerede til USA i 5 år, men er så kommet tilbage til Danmark igen.

Mand, 39 år, Iran:
For at være helt ærlig, så var jeg så træt af at være i Danmark. Jeg var så træt 
af hele tiden at skulle svare på hvorfor, jeg var kommet hertil, hvordan og 
hvorledes… og ved du hvad, nu var der gået så mange år, og det kan godt være, 
at folk ikke mener det på en ond måde, men jeg trænger altså til at komme 
væk, hvor folk ikke hele tiden spørger om hvor jeg kommer fra Jeg gider ikke 
snakke om indvandrere, flygtninge....for mig var jeg så integreret i det danske 
samfund, og det var så trættende at blive påmindet om det hele tiden. 

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
Jeg føler heller ikke, jeg hører til nogen steder. Jeg kan aldrig være dansker, 
selvom jeg bliver dansk statsborger. Først og fremmest er jeg ikke født og 
opvokset her, jeg ser ikke dansk ud, jeg kender ikke Danmark. Det er lidt svært 
at forklare. Jeg vil gerne være dansker og en del af Danmark, men jeg tror ikke, 
jeg kommer til det. 

For unge med etnisk minoritetsbaggrund kan det være en udfordring at vokse op 
med to kulturer. Den følgende interviewperson kom til Danmark som 9-årig som 
flygtning og har derfor gennemgået sin ungdoms- og identitetsudvikling i det dan-
ske samfund. Han beskriver en form for sammenblandingsidentitet:  

Mand, 25 år, Libanon:
Jeg identificerer mig selv som dansker med en anden etnisk baggrund. Jeg 
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mørk pige, og om vi ikke skal finde ud af noget. Det er irriterende. Jeg vil hel-
lere have, at de synes jeg er smuk, eller jeg er et godt menneske. 

Mand, 30 år, Chile:
Ja selvfølgelig. Jeg udnytter det til min egen fordel. Så tager jeg mere sol for at 
blive endnu mørkere. 

Interviewer: oplever du, at folk lægger an på dig på grund af din asiatiske bag-
grund?

Mand, 32 år, Kina:
Nej, det kommer an på, om man er rice-queen eller ikke. Det er en hvid euro-
pæer, som kun tænder på asiatere. Jeg blander mig ikke med dem, jeg kan ikke 
lide rice-queens. Det er hudfarve de går efter. Hvis der er en, som kommer 
og siger – ved du hvad, jeg elsker asiatere – så ok, det betyder ikke, at alle 
asiatere skal gå i seng med dig. 

Interviewer: er det et udbredt fænomen i det homoseksuelle miljø?
Ja, men det findes også andre steder. Der findes tre grupper: Rice-queens, 
potato queens og sticky-rice. Potatoqueen er lige omvendt…en asiater som 
kun tænder på europæere. Sticky-rice er asiatere, som kun tænder på asiatere.

Mand, 28 år, Pakistan:
De kærester jeg har haft, synes jeg tit har fundet mig spændende, fordi jeg er 
fra en anden kultur, og det synes jeg er irriterende. Det er bare farve, man kan 
bare tage noget sminke og male det hele over. Jeg føler mig bare som et eller 
andet objekt. Det er ikke så vigtigt, hvordan man er indeni. Det er overfladen, 
og hvad man kan bruges til her og nu. Mange har også holdt sig ude af mit 
familieliv, fordi de tror, der vil komme en dag, hvor jeg skal tvinges til at blive 
gift og sådan noget med æresdrab, og det vil de selvfølgelig ikke have noget 
med at gøre. Og sådan er det jo slet ikke. Det er det aviserne skriver og tager 
bevidst fat om de historier. Men der er meget andet, som sker, som man aldrig 
hører om. 

Det udtrykkes af flere af interviewpersonerne, at det homoseksuelle miljø, i sær-
deleshed bar- og diskoteksmiljøet, betragtes som koldt og kynisk. Der forekommer 
i fleres tilfælde en seksualisering af det etniske, som opleves som et problem. Man 
er spændende, fordi man er ”fremmed”, eller fordi man har en anden hudfarve. En 
af interviewpersonerne har haft oplevelser af, at hans relationer og parforhold har 
været overfladiske, og føler han er blevet valgt som partner på grund af hans kul-
turelle baggrund. Desuden har han oplevelsen af, at hans relationer og behov for 
nærhed er blevet påvirket negativt af de stereotyper, som han oplever, medierne 
ofte tegner af hans virkelighed.

Kvinde, 22 år, Uganda: 
Jeg har aldrig prøvet at være sammen med en sort. I starten synes jeg det 

Alle interviewpersonerne kommer regelmæssigt i det homoseksuelle miljø. Deres 
introduktion til miljøet har været meget forskellig. For størstedelen gælder det, at 
de aldrig har haft kontakt med Landsforeningen for bøsser og lesbiske eller nogen 
anden forening for homoseksuelle. To af de interviewede opsøgte LBLs ungdoms-
gruppe flere år tilbage. For en af de interviewede var det et problem aldersmæssigt 
at finde en passende social gruppe i Landsforeningen, da vedkommendes afklaring 
omkring hendes seksualitet er kommet sidst i tyverne.10

For flertallet gælder det, at de har opsøgt en cafe, bar eller diskotek for at komme 
i kontakt med andre homoseksuelle, samtidig med at de har benyttet Internettet 
(chatrum, datingsider). Internettet er også benyttet til at finde venskaber.
 
Størstedelen udtrykker, at det ikke har været svært at skabe kontakt til andre ho-
moseksuelle. For mændene har det specielt gjort sig gældende, at deres møde 
med andre homoseksuelle har været centreret omkring seksuel kontakt med andre 
mænd. Det har været sværere at skabe kontakter baseret på venskab. 

Sammensætningen af interviewpersonernes netværk er meget forskellig. Nogles 
omgangskreds består kun af danskere, hvor andres primært består af andre ikke-
danskere. For de fleste af interviewpersoner gælder det, at deres homoseksuelle 
omgangskreds er separat fra deres heteroseksuelle omgangskreds. 

Jeg spurgte ind til de interviewedes oplevelser om kontakten til det homoseksuelle 
miljø i København. Særlig fokus blev lagt på, om interviewpersonerne havde erfaret/
oplevet diskrimination, fordomme eller anden form for forskelsbehandling på bag-
grund af deres etnicitet eller hudfarve.

Kvinde, 31 år, Caribien:
Der er ikke så meget plads til forskellighed. Folk bliver nok mere 
berøringsangste mere end direkte diskriminerende. Jeg har aldrig haft en 
decideret dårlig oplevelse, men jeg ved, der er mange, der har. 

Mand, 25 år, Pakistan:
Jeg skulle være helt fantastisk i sengen. Jeg er bare en sexmaskine. Jeg skal al-
tid være den aktive. Det er de fordomme og det billede folk har fra medierne 
– banderne i Vollsmose, en farlig en. 

Et af de andre spørgsmål, som indgik i undersøgelsen, var, om interviewpersonen 
oplevede, at andre lagde an på dem på baggrund af deres etnicitet og hudfarve. Til 
dette svarede nogle af interviewpersonerne følgende.

Kvinde, 22 år, Congo:
Tit på Pan Diskotek. De siger, de aldrig har prøvet at være sammen med en 

9 Som en kamel med twå pucklar. Om homosexuella indvandrare i Sverige. Thomas Haansbæk. Statens Folkhälsoinstitut nr. 
2002:4. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet

10 Der er fornylig blevet oprettet en social gruppe i LBL ”Homo med forsinkelse”, for personer som identificerer sig som 
homoseksuel i en sen alder.
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var fedt og bekræftende. Men nu tænker jeg, at hvis du ikke er interesseret 
i mig på grund af mig, men bare på grund af min farve, så er jeg slet ikke 
interesseret. Det ville være det samme hvis jeg gik hen til en blondine og 
sagde: jeg har aldrig været sammen med en blondine. 

Interviewer: har du selv nogen præferencer?
Det skal bare ikke være sort, så er det bare for tæt på, på en eller anden 
måde. Så er det lidt som at gå i seng med en bror eller en søster. Jeg tænder 
ikke seksuelt på dem.

Kvinde, 31 år, Caribien: 
Det, som jeg synes, næsten er mest skræmmende er, at jeg har aldrig været 
sammen med nogen, som ikke er hvid. Det siger selvfølgelig noget om mig, 
men også noget om den verden eller det miljø, vi lever i. Nu har jeg også lagt 
an på nogle kvinder, som ikke var hvide, og der synes jeg, reaktionen har 
været næsten overraskende. Sådan ”gud, lægger du faktisk an på mig?”…ikke 
bare lægger du faktisk an på mig, men lægger denne her sorte kvinde faktisk 
an på mig?… …Men det er svært at vide, om det var det som skete, eller bare 
min opfattelse af, hvad som skete…Der har ligesom været en bevidsthed om 
samme hudfarve. 

Flere af de interviewede delte ovenstående kvindes erfaringer og har ikke haft 
seksuel kontakt eller udtrykker, at de ikke føler sig tiltrukket af personer fra sam-
me etniske baggrund eller med samme hudfarve. Størstedelen finder andre folks 
forudfattede opfattelser af dem som irriterende samtidig med, at det er generende 
og stødeligt at blive lagt op til på baggrund af hudfarve eller etnisk minoritets-
status. 
 
Ud over cafeer, barer eller diskoteker er Internettet en af de mest benyttede kom-
munikationsveje til at danne venskaber, netværk, finde partnere eller seksuel kon-
takt. Størstedelen af de interviewede bruger Internettet regelmæssigt til at opsøge 
andre homoseksuelle.

Følgende kvinde har både gode og dårlige oplevelser med at opsøge bekendtskaber, 
venner og kærester på internettet. Hun oplever chatten som et godt og nemt sted 
”at møde andre”, men oplever at folk tager afstand fra hende, når hun fortæller, hun 
er muslim og tyrker: 

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
Inden jeg lærte min kæreste at kende, var jeg meget på chatten. Der har jeg 
mødt mange søde mennesker, men ligeså snart de fandt ud af, at jeg var 
muslim, trak de sig tilbage. De sagde ikke direkte, at de ikke vil snakke med 
mig på grund af min baggrund, men de holdt op med at skrive til mig gradvis. 
Efter min skilsmisse var min (nuværende) kæreste den eneste, som blev ved at 
skrive. Hun fik næsten hele min historie, men alligevel ville hun lære mig bedre 
at kende. Efter vi blev kærester, fik vi kontakt med nogle andre piger og par 
indenfor homomiljøet, men vi oplevede næsten det samme: Det var ikke alle, 
men der var nogle par, som vi snakkede rigtig godt med, som trak sig tilbage 
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der ingen der tænkte anderledes. Det var først senere, da jeg selv var blevet 
ældre og tænkte, jeg kan gøre som jeg har lyst til, at jeg begyndte at finde de 
mennesker, som tænkte som mig selv. 

De fleste af de interviewede havde også mange gode oplevelser med homomiljøet i 
København og generelt det at være homoseksuel i Danmark. Specielt kommenterede 
flere det at være homoseksuel i Danmark sammenlignet med det land, hvor den 
interviewede selv er opvokset. I Danmark er det muligt og acceptabelt at leve et 
liv som homoseksuel, og Danmark bliver betragtet som frit og liberalt. I deres op-
rindelsesland havde det ikke været muligt at føre den livsstil, som mange af de 
interviewede gør bl.a. at have et socialt liv som homoseksuel, at indgå registreret 
partnerskab, at blive insemineret 11, at holde sin kæreste i hånden på gaden m.m.

For nogle som har tilbragt deres ungeliv i andre dele af Danmark har det homosek-
suelle miljø i København været særligt tiltrækkende.

Mand, 25 år, Libanon:
Kommende fra en lille by på Sjælland var det stort og fedt. Jeg ved ikke, hvad 
det er der gør det, om det er fordi man er en lille minoritet. Jeg har aldrig følt 
mig så accepteret, som jeg gjorde i homomiljøet. Den anden forklaring er, at 
jeg begyndte at drikke og gøre alle de der ting. Det kunne være spændende at 
se, hvis jeg ikke drak, og så kom i homomiljøet, om jeg ville få nogen venner. 
Jeg tror, forholdet ville have været anderledes. 

Kombinationen af at kende en fra samme etnisk baggrund som også er homosek-
suel, kan betragtes som en støtte. Genkendeligheden kan føles som en fordel, og 
man kan have en oplevelse af at have mange ting til fælles. 

Mand, 39 år, Iran:
Da jeg kom til København og gik i skole, lærte jeg en anden iraner at kende, 
som også var bøsse….jeg var enormt glad for, at der var en fra specielt mit 
eget land, som var kommet ud og var åben…det betød meget for mig.

Interviewer: hvorfor?
Fordi jeg havde gået i så mange år og troet, jeg var den eneste bøsse med an-
den etnisk baggrund. Det betød meget, at en med samme baggrund, samme 
værdier og moral, religion og opdragelse også var åben …det gav mig en eller 
anden form for styrke. 

Mand, 25 år, Pakistan:
Jeg mødte en pakistansk fyr, som var homoseksuel, og ham blev jeg helt vild 
med…altså ikke følelsesmæssigt, men vi blev vildt gode venner.

Interviewer: hvordan var det at kende en, som havde samme kulturelle baggrund, 
og som også var homoseksuel?

11 Hvilket dog generelt ikke er muligt, men kun kan ske på en enkelt klinik. Se www.lbl.dk/familier

og ikke skrev til os, efter de fik af vide, at jeg er tyrkisk og muslim… …jeg ved 
ikke hvad der skræmmer dem sådan, men jeg er ikke bitter over det eller ked 
af det,…men det er synd, at deres fordomme forhindrer dem i at lære andre at 
kende.

En anden brugte også chatten:

Kvinde, 22 år, Congo:
Jeg mødte min veninde gennem chatten. Jeg søgte en pige at tage i byen 
sammen med. Og sådan fik jeg min første veninde. 

Første gang man stifter bekendtskab med det homoseksuelle miljø, kan det for nog-
le føles meget befriende endelig at være i et forum, hvor det er acceptabelt at give 
udtryk for sine følelser omkring kærlighed og tiltrækning til det samme køn. Men 
det kan også være problematisk, særligt hvis man er yngre og uerfaren, og ikke helt 
er afklaret omkring sine behov og personlige grænser. Flere af de interviewede har 
nævnt, at de i deres sene ungeliv egentlig ikke vidste, hvad det ville sige at være 
homoseksuel, og hvad ordet egentlig dækkede. Betyder det, at man har sex med 
andre af samme køn? Betyder det, at man kan indgå i et parforhold til en af samme 
køn? Skal man have sex med andre, før man kan kalde sig homoseksuel? Flere af 
de interviewede udtrykker, at det først var meget senere, de kom til den tanke eller 
erkendelse, at det også var muligt at have et forhold baseret på kærlighed. 
For en af interviewpersonerne har uvidenhed om, hvordan han skulle udtrykke sine 
følelser omkring sin seksualitet og manglende handling på sine reelle behov, fået 
alvorlige konsekvenser. Her fortæller han, hvordan han blev smittet med hiv:

(Anonym)
Det var igennem parker og cruising-steder. Jeg havde ubeskyttet sex. Jeg vidste 
ingenting. Jeg troede, det var det den eneste måde, jeg kunne udtrykke min 
seksualitet på. Jeg brugte derfor sex som en måde at komme i kontakt på med 
andre ligesom mig. Dengang troede jeg, det var den eneste mulighed. Selvom 
det ikke var sex, jeg havde behov for. 

Nogle af interviewpersonerne deler oplevelsen af, at de overskred nogle personlige 
grænser, da de først stiftede bekendtskab med dele af det homoseksuelle miljø.  For 
personer som er seksuelt uerfarne, og som mangler viden om seksuelle overførte 
sygdomme, kan møder baseret på seksuel kontakt i det homoseksuelle miljø være 
særlig problematisk.

Mand, 39 år, Iran:
Jeg havde desværre ikke mødt nogen ordentlige bøsser i starten, der kunne 
forklare mig: det er der nogen der gør, men det behøver du ikke gøre. Du 
behøver ikke rende hjem med en ny hver gang du kommer i byen, men det 
gjorde jeg...jeg gik hjem med en, og så  jeg ham nogle dage senere og sagde:
” Hej, hvordan går det? ”..og så gik han bare forbi mig. Jeg tænkte…jeg har delt 
min krop med ham…jeg var så naiv og dum [latter]. I den omgangskreds var 
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Mand, 25 år, Pakistan:
I en meget tidlig alder havde jeg besluttet at indvandrere ikke skulle indgå i 
min vennekreds. 
Jeg blev skuffet over dem gang på gang. Jeg har gået i moske i 7 år, og der 
mødte jeg den ene underlige pakistaner efter den anden. Man skal hele tiden 
være oprejst og påpasselig med, hvad man siger og virkelig overveje. Det kan 
jeg ikke bruge til noget, jeg kan bare kun finde ud af at være menneske. 

Mand, 25 år, Pakistan:
Min far bruger mig som et pragteksempel, jeg bliver ført frem..altså hvis han 
får nogle venner på besøg siger han: du skal komme hjem tidligere, så du kan 
møde mine venner…så skal jeg sidde og snakke politik med dem og fortælle 
dem om det at være håndværker og fortælle dem, hvordan jeg har sørget for 
at finde læreplads til min lillebror, og sørget for den anden er kommet i gang. 
Det er hele tiden det gode som bliver vist frem, og de dårlige sider bliver 
gemt, og sådan er det også venner iblandt…. man går aldrig ud og siger til 
en kammerat f.eks. jeg har det så skidt med min mor, hun chikanerer mig og 
siger,” nu må du altså til at finde dig en kone”….det siger man bare ikke. 

Kvinde, 22 år, Congo:
Nogle gange skammede jeg mig lidt overfor mine hetero venner over, at jeg 
var lesbisk. Specielt overfor afrikanske fyre. De spurgte om der var sket noget 
med min familie, en slags forbandelse i min familie. Jeg havde det bare sådan, 
hvorfor kan de ikke forstå, at man er født sådan, og det har ikke noget med 
forbandelse og sygdom at gøre. 

Mand, 32 år, Kina:
De fleste af mine venner er udlændinge. Jeg har kun meget få danske venner. 
De piger, jeg kender, er heteroseksuelle, men jeg har ikke mange heterosek-
suelle mandlige venner. De fleste er bøsser. De kommer fra alle mulige lande, 
men ikke så mange afrikanere og fra mellemøsten. Jeg omgås bedst med 
englændere, kender også nogle stykker fra nabolandene tyskere, svenskere, 
nordmænd men de fleste er latinamerikanere. Latinamerikanere…de er meget 
nemme at blive venner med.

Interviewer: har du kontakt med andre kinesere?
Ikke så mange. Nogle stykker. De fleste er bøsser, jeg kender. Jeg er meget for-
sigtig, hvis jeg ved de er heteroseksuelle, så fortæller jeg ikke, jeg er bøsse. 
Fordi de bagtaler, og det kinesiske samfund her i København er meget lille. 
Hvis der er en der ved det, så ved de det alle sammen. 

At tilhøre et mindre etnisk miljø skaber problemer for størstedelen af interview-
personerne i forhold til det minoritetsmiljø, de tilhører i Danmark. Der er en over-
vejende tendens til ikke at begå sig i minoritetskredsen, både af hensyn til en selv, 
men også af hensyn til andre familiemedlemmer. Der er også en overvejende be-
kymring for at ”springe-ud” til andre heteroseksuelle indvandrere, som færdes i det 
etniske minoritetsmiljø. I mindre samfund, hvad enten det er geografisk eller etnisk, 
forstærkes risikoen for sladder og dermed også muligheden for, at ens forældre 

Det gjorde det bare så meget nemmere. Det var helt vildt cool. For så kunne vi 
sidde og snakke om gamle videofilm, gamle sange, de her kvindelige skuespil-
lere, man havde kendt fra barndommen af…og ikke de her grand prix sange og 
revystjerner, som man ikke kendte noget til…det gjorde det meget mere rart 
og bekvemt. 

Kvinde, 31 år, Caribien:
Med den større markering af danskere med anden hudfarve er der også gjort 
plads til en person som mig. Jeg føler mere ret til at være med flere steder. En 
fælles oplevelse af marginalisering, både hos mig selv og hos andre. Selvom vi 
i virkeligheden er dybt forskellige.

Mand, 25 år, Libanon:
For en dansker kan det godt være svært at sætte sig ind i, hvordan det er. 
Møder man en anden indvandrer, behøver man ikke forklare så meget. Der er 
så mange ting, man ikke behøver at forklare.

Ovenstående udtalelser bekræfter det positive i at have social omgang specielt med 
personer fra ens eget land eller kultur. Det kan være med til at opretholde en kontakt 
til ens hjemlands traditioner, omgangsformer, sprog.12 Dermed opretholder man også 
kontakt til en stor del af sin egen identitet, opvækst og baggrund eller en fællesmåde 
at ”opleve verdenen på”. Dette fænomen bekræftes også af det sociale samvær, som 
er i den minoritetsetniske gruppe i Landsforeningen for bøsser og lesbiske. 

Det minoritetsetniske miljø
Med undersøgelsen ønskede vi også at kaste lys på, hvorvidt interviewpersonerne 
opretholder kontakt til det minoritetsetniske miljø i Danmark. 

For de fleste interviewpersoner har det været markant at de næsten ingen kon-
takt har med deres ”eget” minoritetsmiljø, som de er tilknyttet. De respektive 
minoritetsmiljøer er for næsten alle interviewpersoner forbundet med sladder og 
social kontrol. At opretholde status og facade, ikke at reflektere dårligt på familien, 
ikke at bringe skam over familien, samt dårlige oplevelser i forhold til at “springe 
ud”, er alle faktorer som påvirker de interviewede til ikke at omgås med andre fra 
minoritetsmiljøet. Nogle af interviewpersonerne, som har kontakt med andre et-
niske minoriteter, vælger bevidst at holde deres seksuelle orientering skjult. 

Kvinde, 22 år, Uganda:
Jeg færdes ikke i det Ugandiske miljø her i Danmark. Der har jeg trukket mig. 
Jeg havde nok kommet der, hvis jeg var heteroseksuel, men der er for meget 
sladder der. Det ville ikke reflektere godt på min mor. Altså min mor opfatter 
det sådan, at noget jeg gør, det er også noget hun gør. 

12 Som en kamel med twå pucklar. Om homosexuella indvandrare i Sverige. Thomas Haansbæk.  Statens Folkhälsoinstitut nr. 
2002:4. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet
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om hun ikke kan gøre et eller andet, flytte hjemmefra, eller noget andet som 
kan gøre hende glad. Så siger hun, at hendes brødre vil komme efter hende. 
Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for hende. 

At være kvinde og homoseksuel, have en anden hudfarve eller etnicitet, er realiteten 
for lesbiske minoritetskvinder. Risikoen for at blive udsat for racisme, diskrimination 
og forskelsbehandling er tydeligt forstærket. Erfaringer fra projektforløbet indikerer, 
at lesbiske minoritetskvinder er særligt udsatte. De er generelt forholdsvis usynlige 
i det homoseksuelle miljø i København. Ligeledes har, som nævnt tidligere, fire af 
de kvinder, som jeg har haft kontakt med i et relativt kort projektforløb, hvoraf en 
af dem er repræsenteret her, været i et tvangsægteskab/arrangeret ægteskab. Flere 
har også børn.

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
Lesbiske piger kan ikke sætte sig ind min situation og sige: Hvad nu hvis jeg 
blev tvunget til at være gift med en mand og være sammen med ham i 15 år, 
hvordan det ville føles. Men som sagt, et eller andet sted havde jeg heldigvis 
nok ressourcer til at klare det, med depressioner og selvmordsforsøg, men jeg 
kom igennem. 

opdager, at man er homoseksuel, samtidig med at det vil reflektere dårligt på hele 
familien.

Køn
I samtalerne stillede jeg også spørgsmålet, om interviewpersonen følte, at der var 
nogle særlige forventninger til dem på baggrund af deres køn. For de fleste af inter-
viewpersonerne var det forventningen om at få en uddannelse, blive gift og få børn, 
som var altdominerende. 

For en af mændene var der nogle klare forventninger til ham som den ældste søn i 
familien:

Mand, 25 år, Pakistan:
Jeg har rollen som storebror. Det betyder, de hele tiden kan bruge mig som 
konsulent. Der er ikke mange ting, de ikke får min mening om. I min kultur er 
det sådan, at den ældste søn har meget at sige. Så jeg bliver hele tiden in-
volveret og sørger for, det ene og det andet falder på plads. Alt bliver vendt 
og drejet med mig, og det er også fint nok, jeg kan godt lide at tage den rolle. 

En af kvinderne fremhævede sin dobbelte minoritetsstatus: 

Kvinde, 31 år, Caribien:
Min far har haft store akademiske forventninger til min bror og mig og sagde 
til mig i en ung alder, at som sort skal jeg arbejde dobbelt så hårdt, og som 
kvinde skal jeg arbejde endnu hårdere. 

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
Jeg har aldrig følt mig som en tyrker. I mit eget land var jeg fremmed. Mine 
holdninger og personlighed var så anderledes. Som 8-9 årig kiggede jeg på 
min mor, andre naboer, specielt kvinderne og tænkte, hvor var de dumme. Jeg 
kiggede på de der kvinder, som udvekslede bageopskrifter og broderier og 
tænkte: Har I ikke andet at foretage jer? Jeg har altid været familiens sorte får 
og været anderledes and andre. 

Det kan også være særdeles svært for nogle kvinder at udleve deres seksualitet, 
hvis de hjemmefra lever under restriktive rammer. Den kvinde, som bliver omtalt i 
følgende citat, er lesbisk men har svært ved at opnå kontakt til andre lesbiske kvin-
der på grund af restriktioner og kontrol af hendes bevægelsesfrihed.

Kvinde, 22 år, Congo:
Muslimske kvinder kan jeg ikke være venner med på grund af det med, at 
de ikke kan komme ud. Jeg har mødt en. Nogle gange, når vi skal mødes, så 
skriver hun, at det skal være fra kl. 13.00 – 15.00, for så skal hun lige hjem 
bagefter. Jeg må ikke ringe til hende efter kl. 20.00, fordi så kan hun ikke 
snakke. Det er meget meget svært for dem. Det er synd. Jeg har spurgt hende, 
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Del 4: Samtaler med 
fagpersoner

13 Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks statistik  www.inm.dk
14 Hans Kornø Rasmussen. Dem og os – det multietniske Danmark. Tiderne Skifter. 2000.
15 www.tosprogede.kk.dk  statistikken er fra 1. marts 2004
16 Manu Sareen, oplæg i LBL, Integration og homoseksualitet, 14. juni 2004.

I samtaler med fagpersoner spurgte jeg ind til nogle af de udfordringer, som 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske og andre organisationer, private og offentlige 
institutioner, står overfor i arbejdet med etniske homoseksuelle minoriteter. 

De personer, som jeg talte med var blandt andre: 

Camilla Bugge, Projektmedarbejder, Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK)
Manu Sareen, Socialarbejder og Forfatter 
Marianne Nøhr Larsen, Antropolog og Integrationskonsulent
Meriam Al-Erhayem, konsulent, psykoterapeut og foredragsholder
Amneh Hawwa, Læge og Sexolog
Ramanan Balasubramaniam, skribent på brobyggeren – en tamilsk-dansk ung-
domsforening

Personer med etnisk minoritetsbaggrund udgør en stigende andel af befolknin-
gen i Danmark, og integrationen af disse nye befolkningsgrupper er central for 
samfundsudviklingen. Der kan ikke siges noget specifikt om antal af homosek-
suelle med etnisk minoritetsbaggrund, men det antages almindeligvis at i stør-
relsesordenen 10 % af befolkningen er homo- eller biseksuel. Antallet af ind-
vandrere og efterkommere udgjorde i Danmark pr. 1. januar 2003 430.000, hvorfor 
der kan være i størrelsesordenen 40.000 homo- og bi-seksuelle indvandrere og 
efterkommere i Danmark. Af den andel udgjorde indvandrere og efterkommere fra 
tredjelande 325.704. 

De 8 største indvandrergrupper og efterkommere stammer fra eller har baggrund i 
de følgende lande: Tyrkiet, Tyskland, Irak, Libanon, Bosnien-Hercegovina, Pakistan, 
Somalia og Jugoslavien.13 I år 2020 vurderes det, at denne gruppe vil stige til cirka 
471.000.14 I Københavns kommunes folkeskoler udgør elever med minoritetsetnisk 
baggrund ca. 30 procent af samtlige elever.15 Der hersker derfor ingen tvivl om den 
fortsatte tilstedeværelse af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund i det 
danske samfund.
 
Som nævnt tidligere udgør etniske minoriteter langt fra en homogen gruppe. Blandt 

4

Samme kvinde besidder dog en mærkbar styrke, og på trods af al den modgang hun 
har mødt, lever hun nu i et fast parforhold med en anden kvinde og siger om sit liv 
i dag:

Kvinde, 34 år, Tyrkiet:
Jeg har det vidunderligt! Med et ord. Vidunderligt! Jeg kan være mig selv, og jeg 
kan oven i købet vise andre, at jeg er, hvem jeg er. Jeg har altid ønsket mig at 
springe ud på et eller andet tidspunkt. Og det gjorde jeg så som 34-årig.

Sammenfatning del 3
• Størstedelen af interviewpersonerne oplever at blive forskelsbehandlet   
 på baggrund af deres etniske baggrund eller hudfarve. Det opleves som en  
 belastning. Ofte er det oplevelsen af at skulle ”forklare sig”, at forholde sig til  
 sin kulturbaggrund i mange sammenhænge, som påvirker interviewpersonerne  
 negativt.

• Alle interviewpersonerne har været aktivt opsøgende i forhold til det homo- 
 seksuelle miljø. De har et behov for at socialisere med andre homoseksuelle, og  
 de interviewede bruger forskellige strategier og veje til at opnå denne kontakt.

• Interviewpersonerne betragter også det danske samfund som positivt, særligt  
 i forhold til mulighederne for at leve som homoseksuel. Det danske samfund  
 tillægges værdier som frisind og åbenhed. 

• Dele af det homoseksuelle miljø opleves som koldt og kynisk, en opfattelse,  
 som  i øvrigt deles af mange etnisk danske homoseksuelle. En seksualisering af  
 etnicitet er udbredt. 

• Flere af de mandlige interviewede er i deres søgen efter venner og fællesskaber  
 tyet til seksuel kontakt, selvom dette ikke var deres behov eller ønske. En af de  
 interviewede er, som konsekvens af manglende viden om sikker sex og manglen- 
 de viden om andre måder at skabe kontakt, på denne måde blevet smittet med  
 hiv.

• Lesbiske kvinder med etnisk minoritetsbaggrund kan stå overfor særlige pro- 
 blemer i forhold til at udleve deres seksualitet og indgå i sociale sammenhænge  
 med andre homoseksuelle, f.eks. ved mangel på bevægelsesfrihed, samt for- 
 ventninger på baggrund af køn. 

• Interviewpersonerne har en tendens til at lægge afstand til det minoritetsetniske  
 miljø, de tilhører. Samværet med andre heteroseksuelle indvandrere kompliceres  
 af oplevelsen af social kontrol og sladder, og indvandrermiljøet kan opleves som  
 indspist. Det opleves også, at andre indvandrere har en fordømmende holdning  
 til homoseksualitet.

• At socialisere med andre homoseksuelle med minoritetsetnisk baggrund kan  
 være positivt. Det kan give følelsen af tilhørsforhold, genkendelighed, og  
 følelsen af at ”ikke skulle forklare sig” kan være en lettelse.
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fra et etnisk miljø til dansk homoseksuel stort. For det andet er de fleste etniske 
minoriteter bosat i storbyerne, og de etniske miljøer holder ofte øje med hinanden. 
For det tredje pointerer Sareen, at der ikke har været nogen til at tage imod dem 
fra det homoseksuelle miljø i København.

Meriam Al-Erhayem udtrykker ligeledes det problematiske i at ”springe ud” som 
homoseksuel, som etnisk minoritet. Nogle unge risikerer at betale en høj pris ved 
at løsrive sig fra en kultur og egen historie. Det kræver meget mod og personlig 
bearbejdning før man tager skridtet. Hvis en ung minoritetsetnisk homoseksuel 
mand eller kvinde søger Al-Erhayems rådgivning og stiller spørgsmålet ”skal jeg 
springe ud?” mener hun, at det at spørgsmålet er til stede, indikerer at den unge 
ikke er klar. Den dag spørgsmålet ikke længere er aktuelt, betyder det, at den 
unge er klar og har taget stilling til nogle centrale ting. Den unge kan aldrig vide 
hvad konsekvenserne vil være. Man skal derfor gøre op med sig selv, om man er 
stærkt nok rustet til at klare det, hvis man bliver mødt med en afvisning. Den unge 
skulle helst nå til et punkt, hvor man er klar til at tage imod den konflikt, som ens 
”udspring” muligvis vil foranledige. Således vil den unge typisk møde sine forældre 
på en anden måde, som ofte gør, at den unge ikke bliver afvist.

”Lad os ikke snakke om det”
Homoseksualitet er et område, som er tabu og skambelagt. Størstedelen af 
interviewpersonerne beretter, at homoseksualitet forekommer i de lande, hvor 
de er vokset op, men at det sjældent er et emne, som diskuteres offentligt. Det 
gælder ikke kun homoseksualitet, men seksualitet og sex generelt. Dette kan være 
med til at opretholde myter og fordomme om homoseksuelle, for eksempel, at 
homoseksualitet og pædofili er det samme. I Iran, for eksempel, betyder det, at 
bøsser ofte må leve med risikoen for overfald og voldtægt.18

 
Undersøgelsen ”UNG 99 en seksuel profil” dokumenterer, at unge med anden 
etnisk baggrund end dansk oftest ikke har det samme vidensniveau om præ-
vention, graviditet, sexsygdomme og seksualitet som danske unge. Dette kan være 
problematisk, hvis det medfører en seksuel risikoadfærd, specielt, blandt unge 
homoseksuelle mænd. Om samspillet og kommunikationen imellem generationerne 
viste rapporten også, at seksualitet sjældent er noget, man diskuterer med sine 
forældre i etniske minoritetsfamilier. Flere af de interviewede nævner, at det efter 
deres opfattelse er almindeligt, at danske forældre snakker med deres børn om 
ofte meget personlige ting – det er ikke tilfældet i særlig mange familier med 
flygtninge – og indvandrerbaggrund. Her hører emner som seksualitet, følelser og 
kropslighed sjældent til det, der diskuteres åbent i familiens skød.19

Amneh Hawwa pointerer, at tilgangen til seksualitet som arbejdsområde kan være 
lettere at håndtere, hvis den er mere praktisk orienteret. På en eller anden måde 
er det tilladt som læge at tale om det område (seksualitet). Så længe formålet er 
biologisk, så er det legalt - hvordan det fungerer, såsom ægløsning og fertilitet. 
Følelserne er også legale, men så snart vi begynder at tale om dine lyster, mine 

19 UNG 99 - en seksuel profil. Unge med anden etnisk baggrund end dansk. Rapport 4. Frederiksberg 2002.
20 UNG 99 - en seksuel profil. Unge med anden etnisk baggrund end dansk. Rapport 4. Frederiksberg 2002.

grupperne eksisterer meget forskellige holdninger og tilgang til homoseksualitet. 
Ligesom der også gør blandt etniske majoritetsdanskere. 

Jeg vil i det følgende skitsere nogle af de udfordringer og problemstillinger, som 
eksisterer i forhold til denne målgruppe: 

Polarisering
Manu Sareen påpeger en bekymrende udvikling, når han omtaler den stigende pola-
risering af de etniske miljøer i Danmark. Manu Sareen inddeler etniske minoriteter 
i to sociale klasser, over/middelklasse og en underklasse. Det er i underklassen, 
at vi typisk ser en rigid tilgang til traditioner og kultur og også her, man typisk 
vil se negative holdninger til homoseksualitet. Her er en stigende tendens til en 
ny islamisk bevidsthed, som marginaliserede unge bruger til at søge styrke og 
fællesskab, og hvor udtryk som: ”er du blevet for dansk” bliver brugt som et skælds-
ord. 

Manu Sareen understreger det vanskelige i at holdningsbearbejde de unge. Som 
resultat af blandt andet social kontrol, specielt blandt unge etniske mænd, og 
sladder i etniske minoritetsmiljøer handler det ofte om ikke at have de forkerte 
holdninger. Den forkerte holdning er for denne sociale gruppe at have et positivt 
syn på homoseksuelle. En måde at udtrykke disse holdninger på konkret kan for ek-
sempel være at begå vold imod homoseksuelle i H.C. Ørstedsparken.16

Necef kommenterer angrebet på Mermaid Pride den 18. august 2001 af en gruppe 
unge mænd med mellemøstlig baggrund: Den homoseksualitet, som nogle muslimer 
møder i Danmark, indebærer tre træk, der virker fremmed og provokerende på 
dem:

1. Deltagerne i optoget skilter med deres (homo) seksualitet (seksualitet er  
 ikke en privat sag)
2. I den vestlige form for homoseksualitet opfatter partnerne sig som lige- 
 mænd, begge lige mandlige 
3. I den vestlige form for homoseksualitet er de involverede mænd normalt  
 fritstillet fra ægteskab og reproduktion, hvor homoseksualitet i Mellem- 
 østen altid vil være et ”supplement” til familielivet.17

At ”springe ud”
Manu Sareen påpeger også, at det kan være særdeles svært at ”springe ud” som 
etnisk minoritet. Sammenligner man det med en etnisk majoritetsdansker fra 
f.eks. Thy, vil det være forholdsvis lettere for en majoritetsdansker at flytte til 
København og skabe sig et nyt netværk – et homoseksuelt netværk. Det spring 
er derimod vanskeligt for etniske minoriteter at tage. For det første er springet 

17 Teorierne blev fremlagt på et seminar i LBL, København 6. – 7. marts 2004. 
18 Leif Kongsgaard. Bøsser i Iran må kysse i det skjulte. Information 21. april 2004.
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lyster, så begynder de røde lys at blinke. Det er farligt at snakke om lyster. For har 
jeg lyster, så er jeg farlig.

I en tid hvor etniske majoritetsdanskere flytter grænser i forhold seksualitet i 
det offentlige rum, specielt i medierne, kan nogle etniske minoriteter (såvel som 
etniske danskere) opleve den danske sexmoral som stødende. Amneh Hawwa 
udtrykker, at etniske minoritetsforældre kan blive chokerede over den danske 
”sexmoral”. De reagerer muligvis med at misforstå de signaler, der bliver sendt 
ud i det offentlige rum, og tænker ”Danskerne er fuldstændig promiskuøse. De 
har ingen moral, det hele er sex. Derfor skal vores børn beskyttes ekstra” og så 
begynder forældrenes kontrol af børnene at blive massiv. 20 Forældre til unge, der 
har fortalt om deres homoseksualitet, kan være af den opfattelse, at de er ”ofre” 
for den frie” danske sexmoral. 

Her står det homoseksuelle miljø og organisationer, som henvender sig til homo-
seksuelle (også med etnisk minoritetsbaggrund) med et ansvar i forhold til deres 
kommunikation. Meriam El-Haym påpeger, at hvis man er opdraget med, at sex er 
tabu, og det snakker vi ikke om, så er det også skamfuldt at få det serveret på en 
voldsom måde. Det kan ramme ind i alt det, som ikke er tilladt. For mange er det 
en proces at kunne tale om sex og seksualitet.

Amneh Hawah understreger også, at forældre naturligvis er bekymret for deres 
børn, især i forhold til aids. Hun udtaler, at nogle forældre er bange for, at deres 
børn, foruden at de er syndige og kan straffes af Gud, så kan de også få aids. 
Nogle familier vil opleve det således. Hvis en dreng springer ud som homoseksuel, 
har familien mistet en redder, en beskytter, en prins, som skal bære familiens 
navn, og han kan også risikere at blive syg og dø. 

Ramanan Balasubramaniam beskriver det lave antal af åbne homoseksuelle i det 
tamilske miljø som en mulig årsag til, at homoseksualitet bliver forbundet med det at 
være vestlig, eller blive ”for dansk”. Han pointerer, at specielt forældregenerationen 
tror, at homoseksualitet er et vestligt fænomen, blandt andet som resultat af at folk 
ikke er åbne omkring deres seksualitet i det tamilske miljø. En relativ simpel metode 
til at informere og holdningsbearbejde de unge, som Ramanan Balasubramaniam 
har benyttet til at bekæmpe den fordom, var at finde en af ”deres egne” – en 
tamiler – og skrive en artikel om en forfatter, som er homoseksuel. Desuden har den 
tamilsk-danske ungdomsforening inkorporeret i deres vedtægter, at man ikke må 
diskriminere på grund af seksuel orientering.

Forbehold for at ”springe ud” sammenlagt med tabuiseringen af seksualitet er en 
form for (selv) undertrykkende spiral, som usynliggør etniske homoseksuelle mino-
riteter i Danmark. 
Dog foreligger der muligheder for at bryde den spiral. Marianne Nøhr Larsen, poin-
terer, hvordan sladder kan være med til at synliggøre etniske homoseksuelle og gøre 
det nemmere for en familie at håndtere det at have en homoseksuel i familien. Hen-
des pointe er, at jo færre personer som springer ud som homoseksuelle, eller f.eks. 
siger nej til ægteskaber, desto færre historier er der at arbejde med i de etniske 

21 Det her er min krop. Kronik. Politiken mandag d. 24. maj 2004. Kristina Uddin.  Muslimske kvinder foretrækker 
i mange tilfælde at hemmeligholde et seksuelt overgreb, oftest af angst for reaktioner fra deres egen familie og 
netværk. 
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at hvis barnet betragtes som fornuftig af sine forældre, vil barnets chance for accept 
fra forældrene være større. Hvis barnet i forvejen bliver betragtet som klog, rolig 
og fornuftig, så bliver forældrene chokeret, men de ville være mere tilbøjelige til at 
acceptere barnets ”valg”. Hvis barnet derimod i forvejen er et sort får, som altid har 
lavet oprør og været på tværs, så vil forældrene typisk have svært ved at acceptere 
det.

Da vi i interviewsituationen talte om hvilke forventninger forældrene havde til de 
unge nævnte de fleste uddannelse som en vigtig faktor. 

Camilla Bugge, som rådgiver minoritetsunge, som er i konflikt med deres forældre, 
siger, at konflikterne ofte opstår, hvis familiemedlemmerne ikke er i stand til at 
snakke med hinanden. I nogle familier er der hverken mulighed eller tradition 
for dialog. De familier, hvor det går galt, er de familier, hvor man ikke er vant til 
at snakke med hinanden om ting, der virkelig betyder noget – følelser, kærester, 
uddannelse, seksualitet – de meget følsomme emner. I mange familier er man 
ikke vant til at snakke med børnene om disse ting. Situationen tilspidses, når de 
unge kommer i puberteten, og spørgsmål som kærester, fester, en begyndende 
seksualitet dukker op, så opstår behovet for dialog. Når den ikke lader sig gøre, så 
opstår konflikterne.

Seks af interviewpersonerne er ikke åbne omkring deres seksualitet i forhold til 
deres forældre. Det kan betyde, at deres seksualitet er en form for uudtalt konflikt, 
de ikke har lyst eller mod til at tage med deres forældre. Denne del af interview-
personerne har muligvis ikke en tradition for dialog om vanskelige emner og har 
også en forventning om, at deres forældre ikke vil kunne forstå. Der lægges meget 
fokus på konsekvenserne af at springe ud. En enkelt udtrykker også en forventning 
eller oplevelse af, at en konflikt eller samtale alligevel ikke vil kunne ændre deres 
forældres holdninger. Et resultat kan være, at den unge distancerer sig selv fra 
familien. 

Om de unges muligheder og ansvar siger Camilla Bugge, at der hvor den unge væl-
ger at holde dialogen i gang, hvis det kan lade sig gøre også fra forældrenes side, 
og er stædig og insisterende på dialogen, vil der være en større sandsynlighed for, 
at konflikter bliver løst uden de får alvorlige konsekvenser, som f.eks. isolation 
og internt brud i familien. Men dette kræver selvfølgelig megen psykisk styrke og 
selvbevidst modenhed fra den unges side.

Social baggrund
Det er klart, at en faktor som uddannelsesniveau også er bestemmende for viden 
om og holdning til homoseksualitet. Amneh Hawah bekræfter, hvordan uddannelse 
kan påvirke forældrene til at være mere tolerante. Hvis man kan bruge uddannelse 
og position til at erstatte det ”tabte”, kan det være nemmere at håndtere at have en 
homoseksuel datter eller søn.

22 Uddrag af artikel. Et liv på løgne for et liv som homo. Information 9. februar 2004.

miljøer. Sladder kan være meget negativt, men det kan også være positivt. Normer 
og rammer kan rykke sig rigtig hurtigt, og hvis én familie kan håndtere, at ”deres 
søn sprang ud som bøsse”, så kan det være meget lettere for den næste familie. 

Det er vigtigt at pointere, at tabuisering af seksualitet kan have store konsekvenser 
for et samfund og ligeledes også for lokalsamfund og enkeltpersoner. Det kan 
for eksempel være meget problematisk, hvis man har været udsat for et seksuelt 
overgreb.21 

Forældregeneration
Landsforeningen for bøsser og lesbiske står også overfor en udfordring i forhold til 
forældregenerationen. Der er for nylig blevet oprettet en forældrenetværksgruppe til 
at støtte forældre til homoseksuelle. 

Når unge springer ud som homoseksuelle, er det ikke kun den homoseksuelle, der 
bliver påvirket. Et udspring i familien efterlader ofte forældre og andre nære fami-
liemedlemmer med en masse spørgsmål: Hvor går mit barn hen og møder andre? 
Kan man overhovedet blive lykkelig, når man er homoseksuel? Er det noget, vi 
som forældre har gjort forkert? Er homoseksualitet et valg?. Sådanne tiltag er 
nødvendige og veludviklede i f.eks. England (se afsnit om international erfaring). 

I dette projektforløb er jeg stødt på meget forskellige holdninger hos forældrege-
nerationerne.  I den ene ende af spektret er der familier, som ikke kan acceptere, at 
deres søn/datter er homoseksuel, og hvor metoder som pres, tvang, og udstødel-
sesprocesser er taget i anvendelse. I den anden ende af spektret er jeg stødt på 
personer, som præsenterer deres partner til familien. Der er uden tvivl stor for-
skel i etniske minoritetsmiljøer, som blandt majoriteten, på hvilke holdninger, der 
eksisterer i forhold til homoseksualitet, og på hvordan familier reagerer, når/hvis 
de finder ud af, at deres søn eller datter er homoseksuel. Jeg spurgte nogle af 
fagpersonerne, hvilke faktorer kunne være med til at påvirke forældrenes handle-
måder og accept af et homoseksuelt barn. 

Samspillet mellem den unge og
forældrene
Ligesom i alle menneskelige relationer er personlighed og ens natur en vigtig faktor 
og bestemmende for, hvordan vi handler. Det er personligheden, som afgør, hvordan 
forældre opdrager deres børn, og hvor autoritær/ikke autoritær man som forældre 
handler, når børn ikke handler på den måde, man synes er mest hensigtsmæssig. 
Nogle forældre kan være tolerante, tilgivende og accepterende, mens andre kan 
være stringente og fordømmende.  

Samspillet mellem den unge og forældre kan også være en vigtig faktor. Amneh 
Hawah påpeger, at hvis en ung mand eller kvinde ville springe ud overfor sine 
forældre, spiller barnets status i familien en central rolle. Her argumenterer hun for, 
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At udsætte de unge for negative forventninger og forestillinger om, at deres kultur 
aldrig vil kunne tillade dem at leve et liv som homoseksuel, kan muligvis forhind-
re nogle unge i at tage en dialog med deres forældre. Det kan også påvirke de 
unge til selv at distancere sig fra familie og sociale netværk. Da størstedelen af 
interviewpersonerne i denne undersøgelse ikke er åbne omkring deres seksualitet 
og den ringe kontakt de har med deres etniske bagland, kunne det tyde på at 
forventningerne er negative. 

Flere af de interviewede refererer også til kultur som udgangspunkt for deres 
forældres handlemønster, herunder tilbageholdenhed overfor at acceptere homo-
seksualitet. Det er dog ikke entydigt, hvordan kultur påvirker forældrenes holdning 
og handlemønster, og hvor stor vægt det tillægges. Ovenstående indikerer, at 
mange forskellige faktorer påvirker den enkeltes livssituation og livskvalitet, alder, 
uddannelse, social baggrund og status, arbejde, natur, kultur m.v. Dette gør sig 
også gældende i samspillet og forholdet imellem de unge og deres forældre.  

Skolearrangementer
Som led i projektet var jeg sammen med Landsforeningens Gå-Ud-Gruppe på flere 
oplysende arrangementer på skoler i Københavns Kommune. 

I den ene ende af spektret mødte vi tokulturelle unge, som indgik i argumenterede 
diskussioner om homoseksuelles ret til at få børn, insemination og registreret part-
nerskab, og det var også tydeligt udtrykt af eleverne at homoseksualitet også 
fandtes i deres kultur. Vi mødte også unge, hvis forældre synes det var gavnligt, 
at Landsforeningen var på besøg i deres klasse for at fortælle om, hvordan nogle 
personer indretter deres liv og samlivsformer. For de fleste af eleverne gjaldt det, at 
de ikke havde fortalt deres forældre om arrangementet.

I den anden ende af spektret var der markante forskelle på holdning og videns-
niveau. På en skole på Vesterbro afholdte vi foredrag for en særlig pigeklasse 
bestående af piger af arabisk og afrikansk herkomst i alderen 16-18 år. Der var en 
elev, som slet ikke kendte eller aldrig havde hørt til fænomenet homoseksualitet. 
For andre elever var det ”at springe-ud” et velkendt begreb.

Indsamling af international viden 
og erfaring
I andre lande findes NGO’er som arbejder på at forandre og forbedre forholdene for 
homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Der findes i flere europæiske stor-
byer med større populationer af etniske minoriteter projekter for homoseksuelle 
med etnisk minoritetsbaggrund, der tilbyder rådgivning, råd og vejledning, sociale 
væresteder, støttegrupper, selvhjælpsgrupper m.v. Se også referenceliste.

Forældrenes status, sociale baggrund og uddannelsesniveau kan også være med til 
at påvirke forældres handlemønster. Meriam El-Haym understreger for eksempel, at 
hun ser store problemer i de familier med flygtningebaggrund, hvor forældre ikke 
har fået eller modtaget behandling. Det er typisk forældre, som lever med traumer, 
hvilket kan bevirke, at forældre ikke er velfungerende, og hvor det danske samfund 
får skyld for alt dårligt, som hænder familien. 

Det er typisk de forældre, som generelt er marginaliserede, og de familier hvor 
man ikke har brug for deres arbejdskraft. De er også typisk de familier, hvor der 
er sprogproblemer, hvilket bevirker, at nogle ikke er godt nok rustet til at fungere 
på det danske arbejdsmarked. Denne gruppe mister status i lokalsamfundet, men 
mister også selvagtelse og anerkendelse fra deres egne børn. 

Kultur som forklaringsmodel
Kultur og religion er ofte en fast del af debatten, når vi diskuterer integration og 
etniske minoriteter. I medierne er banen ofte kridtet op mellem ”os” og ”dem”, og 
det har den generelt også været i debatten om homoseksuelle med etnisk mino-
ritetsbaggrund. Det er hurtigt blevet til en diskussion om mødet mellem den toleran-
te og frisindede dansker vs. den intolerante stringente muslim. Medierne har også 
formidlet dramatiske historier og budskaber med unge etniske homoseksuelle som 
ofre for deres egen kultur og religion. 

Overskrifter som: Andengenerationsindvandrere lider i skjul, Muslimsk Bøsse – 
tvunget til dobbeltliv, eller Med ryggen mod muren er alle eksempler på dramatiske 
fortællinger om unge homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Artiklen fra 
Information et liv på løgne for et liv som homo er endnu et eksempel. Den fortæller 
historien om Youssef, som har marokkanske rødder, og som bor i Malmø på andet 
år.

Han lever to liv, Et liv der er fyldt af løgne, et andet liv, der er fyldt med 
frygt. Frygt for at blive taget i sine løgne. Løgne han er nødt til at stikke sin 
far for at kunne leve sin seksualitet ud, hvilket han gør så diskret så muligt 
over chatten og på barerne i København. Det er ikke nemt at være vild med 
fyre, når man har en opdragelse med rødder i et samfund, der ser strengt på 
homoseksualitet. Homoseksualitet er forbudt og forkert. Det bliver opfattet 
som en sygdom og er strafbart. Det værste der kan ske er, at min far finder ud 
af, at jeg er homo. Han går helt bersærk, og jeg vil blive udstødt af min familie, 
siger Youssef.  I Marokko venter enten et ægteskab med en kvinde eller et liv 
som isoleret homoseksuel.22 

At medierne ofte domineres af en sådan diskurs kan have negative påvirkninger 
på de unge og deres selvopfattelse og ikke mindst de unges forventninger til deres 
eget liv. Samtidig påvirker det og føder majoritetsbefolkningen med fordomme og 
stereotype billeder. Marianne Nøhr Larsen pointerer det problematiske i, at medi-
erne ofte simplificerer de unges liv ved at kulturgøre problemerne. Hendes pointe 
er, at det som ødelægger det for nogle unge, er deres negative forventninger og 
forestillinger om, hvad deres baggrundskultur kan gøre ved dem eller imod dem - i 
fald de falder udenfor.
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KISS
Endvidere findes der adskillige sociale grupper som f.eks. KISS - en social gruppe i 
London for lesbiske og biseksuelle kvinder med Sydasiatisk, Mellemøstlig eller Nord-
afrikansk baggrund. www.planetkiss.org

Norge
I Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) i Norge er der oprettet en 
arbejdsgruppe, som arbejder for homoseksuelle med indvandrerbaggrund. Skeiv 
verdens formål er at støtte flerkulturelle homoseksuelle mennesker og samtidig for-
andre de negative holdninger som findes mod dem i indvandrermiljøet og det ho-
moseksuelle miljø. Det er bl.a. lanceringen af en ny netportal, som beskrives som et 
rum for homoseksuelle til at informere og udtrykke sig. www.skeivverden.no

Sverige
I Sverige er der i Riksförbundet för seksuelt likaberättigande (RFLS) etableret en 
indvandrerpolitisk arbejdsgruppe (IPAG), som arbejder for en integration og synlig-
gørelse af homoseksuelle indvandrere gennem politisk arbejde, både i indvandrer-
miljøer og det øvrige samfund.  www.rfsl.se

Tyskland
Intercultural centre for migrants, lesbians and gays (MILES) i Berlin-Brandenburg-
afdelingen af Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) har også et pro-
jekt, som har til formål at støtte og yde hjælp til selvhjælp. Miles kan støtte op 
omkring ”spring-ud” problemer, sprogkurser, og juridisk assistance. Miles understøt-
ter initiativer, som har til formål at skabe dialog mellem homoorganisationer og 
projekter og indvandrerorganisationer. Det overordnet formål er at nedbryde for-
domme og ar-bejde for integrationen af homoseksuelle med indvandrerbaggrund. 
www.miles.lsvd.de

Lesmigras er et bredt europæisk netværk, som arbejder for at bekæmpe diskrimina-
tion imod sorte lesbiske og lesbiske migranter. www.lesmigras.de

Storbrittanien
I London findes adskillige forsknings- og praktiskorienteret projekter, som omhand-
ler eller henvender sig til homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. I nogle 
projekter inkluderes forældre og familiesamarbejde.

Naz Project  
Naz tilbyder støtte og rådgivning, forebyggende arbejde i forhold til HIV og Aids 
i de sydasiatiske, mellemøstlige, Nordafrikanske og latimamerikanske samfund. 
www.naz.org.uk

FFLAG (Families and Friends of Lesbians and Gays) 
FFLAG er en national organisation, hvis formål er at støtte familier og venner til 
homoseksuelle. Dette gør de i form af telefonisk rådgivning samt dannelse af for-
ældrenetværksgrupper. Denne organisation arbejder også med fokus på at støtte 
familier med etnisk minoritetsbaggrund, bl.a. ved at oversætte informations og ud-
dannelsesmateriale ”A Guide for Families and friends of Lesbians and Gays – Love is 
all you need” til Urdu og Hindi. www.flag.org.uk
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Konklusioner
Der har forud for dette projekt været en række indikationer på, at homoseksuelle 
med etnisk minoritetsbaggrund kan stå overfor særlige problemer i forhold til deres 
dobbelte minoritetsstatus. Projektet har vist, at der kan være sådanne problemer, 
men at de interviewede repræsenterer et bredt spektrum af erfaringer og livsvilkår.

De interviewedes beskrivelse af den proces at erkende, at man er homoseksuel, er 
sammenlignelig med, hvad der kendes fra etnisk danske homoseksuelle, desuagtet 
de fleste af de interviewede har gennemgået denne proces i oprindelseslandet. Det 
er således ikke mødet med dansk kultur, der har gjort dem åbne for tanken at være 
homoseksuel. Erkendelsen ledsages ofte af forskellige former for følelsesmæssig 
stress, f.eks. en angst for at være anderledes, dårlig samvittighed m.v. Typisk har 
de interviewede også oplevet en glæde og fornøjelse ved seksualiteten og forels-
kelserne ved siden af angsten og usikkerheden. 
Flere af de interviewede har været engageret i religiøse samfund, men har efter er-
kendelse af deres homoseksualitet valgt at lægge afstand til disse. Nogle har valgt 
at få et mere pragmatisk forhold til religionsudøvelsen.

For flere af interviewpersonerne, samt andre, projektet har haft kendskab til, gæl-
der det, at de har benyttet forskellige strategier, f.eks. at flytte hjemmefra, at indgå 
proformaægteskab og leve et dobbeltliv, til at placere sig selv i en position, hvor de 
er fritstillede og selvbestemmende i forhold til at udleve deres seksualitet. Nogle 
lesbiske kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har særlige problemer i forhold 
til at udleve deres seksualitet og indgå i sociale sammenhænge med andre homo-
seksuelle. En af årsagerne er en manglende bevægelsesfrihed, idet de kan være 
underlagt en social kontrol fra familiens side. 

De interviewede giver alle udtryk for ønsket om at møde andre homoseksuelle, og 
i den forbindelse at indgå i det homoseksuelle miljø. Mødet med homomiljøet har 
for flere, ikke mindst blandt mændene, været præget af kølighed og kynisme. En 
opfattelse man også hyppigt møder blandt etnisk danske homoseksuelle. Blandt 
interviewpersonerne er der imidlertid også ofte en oplevelse af en seksualiseret 
etnicitet, altså at deres etnicitet, eller deres udseende, bliver tungtvejende i andres 
møde med dem – at de bliver gjort til sexobjekter på grund af deres hudfarve, m.v.

Flere af de interviewede har i deres erkendelsesproces haft manglende viden om, 
at homoseksualitet er mere end en seksualpraksis, men at der er muligheder for 
parforhold, kærlighed, samliv o.s.v. Den manglende viden om socialiseringsformer i 
det homoseksuelle miljø kan have farlige konsekvenser. Blandt de interviewede er 
der et eksempel på, at denne ikke kendte andre måder at møde andre mænd på 
end ved seksuelle kontakter. Manglende viden om sikker sex har resulteret i, at han 
i dag er hivsmittet.
De interviewede udtrykker, at der i almindelighed opleves en stigmatisering som 
minoritetsetnisk. Dette kommer til udtryk dels i en oplevelse af aldrig at kunne blive 
anerkendt som dansker, dels i det konkrete møde med nye bekendtskaber, hvor 
man f.eks. ofte afkræves at skulle forholde sig til sin etniske/kulturelle baggrund. 
En af de interviewede taler også om en oplevet berøringsangst, hvor personer, man 

har haft kontakt med, typisk via chat, trækker sig tilbage, når de finder ud af, at 
man har etnisk minoritetsbaggrund. Ikke desto mindre opfatter de interviewede 
generelt Danmark som et positivt samfund i forhold til mulighederne for at leve 
som homoseksuel. 

Interviewene har indikeret, at der er et stort ønske om at møde andre minoritets-
etniske homoseksuelle. Dette skyldes typisk en glæde ved at kunne være sammen 
med et fælles referencegrundlag. Blandt de interviewede er der en tendens til, 
at de nedprioriterer kontakten til det etniske minoritetsmiljø, de tilhører. Dette 
skyldes oplevelse af sladder, social kontrol og fordømmende holdninger til homo-
seksualitet.

Der synes ligeledes at være en tendens til, at homoseksuelle med etnisk 
minoritetsbaggrund foretager en afvejning af de forventede konsekvenser ved at 
springe ud og på baggrund heraf vælger, hvor åbne eller lukkede de vil være om 
deres seksuelle identitet. Nogle af de interviewede har valgt ikke at springe ud 
overfor forældrene, idet der alligevel er en naturlig afstand til dem, f.eks. at de bor 
i et andet land. Andre har valgt ikke at springe ud, fordi de frygter konsekvenserne. 
Alle de interviewede, der har søskende, er sprunget ud overfor (nogle af) disse. 
Dette antyder et stort behov for at springe ud overfor nær familie. 

Flere af interviewpersonerne, som er sprunget ud, betegner deres forældres 
reaktioner som positive. Det kan i den sammenhæng eventuelt skyldes, at det var 
de interviewpersoner, som havde mindst årsag til at frygte alvorlige konsekvenser, 
som valgte at springe ud. Dog skal det bemærkes, at projektet også er stødt på 
tilfælde af negative reaktioner. Der er eksempel på en lesbisk, som er blevet 
tvunget ind i et ægteskab, ligesom der er to eksempler på unge, har mistet/afbrudt 
kontakten til forældrene da familien ikke kan/vil acceptere, at de er homoseksuelle. 
Behov for en positiv tilknytning og tilhørsforhold til det danske samfund generelt 
og til det homoseksuelle miljø specifikt kan forstærkes som resultat heraf. 

På baggrund af de udførte interviews, samt det generelle projektforløb, konkluderes, 
at der findes en række faktorer, som kan gøre minoritetsetniske homoseksuelles 
vilkår mere komplicerede end majoritetsetniske danske homoseksuelle. Det kan 
dreje sig om frygt for at skade enkelte familiemedlemmers chancer for indgåelse 
af ægteskab, familiens ære og omdømme i minoritetsmiljøet, samt en reel risiko for 
isolation og udstødelse.

Det skal dog understreges, at man skal være varsom med generaliseringerne. 
Undersøgelsen tyder også på, at konflikter, som de unge oplever i forhold til 
familie og sociale netværk som resultat af deres homoseksualitet, ikke entydigt 
kan forklares som et sammenstød mellem seksualitetsopfattelser. Mulighederne for 
intern dialog og kommunikation i familien spiller ofte en afgørende rolle i forhold til 
den unges situation og forældres accept og forståelse af denne. De interviewedes 
livsvilkår præges desuden af mange forskellige faktorer: Sociale sammenhænge, 
job, uddannelse, skole, m.v. 
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