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Danmark

9. plads

Kilder:
http://rainbow-europe.org

http://ilga-europe.org/resources/rainbow-europe/2015

Mange tror, Danmark ligger helt oppe i 
toppen, når det gælder lovgivning 
relateret til LGBT-personer. 

Sandheden er, vi ligger på en europæisk 
9. plads efter lande som Kroatien og 
Spanien.

Verdens bedste? 
Overhovedet ikke!

FV2015
Lad os nu tage 

hinanden alvorligt
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Er du blevet diskrimineret?

Her er hjælpen!

Diskrimination
Undgå at blive diskrimineret! Ligebehandlings- og ikke-
diskriminations-lovgivningen er en uoverskuelig jungle!

Udenfor arbejdsmarkedet er det tilladt at diskriminere fx 
på grund af alder. Til gengæld, i de situationer, hvor det ér 
forbudt at diskriminere, er der helt forskellige klagegange 
afhængig af den konkrete diskrimination. Seksuel 
orientering er ringere beskyttet end etnicitet og køn.

Kønsidentitet og kønsudtryk er ikke nævnt i 
antidiskriminations- og hadforbrydelsesbestemmelserne. I 
Danmark fortolkes kønsidentitet som seksuel orientering.

Lad os nu tage hinanden alvorligt

Gennemfør et generelt forbud mod 
diskrimination indenfor og udenfor 
arbejdsmarkedet

Forbyd diskrimination på grund af 
kønsidentitet og kønsudtryk



Et sundhedsvæsen for alle
Med Sundhedsstyrelsens nye vejledning om 
behandling af transkønnede indføres et hidtil uset 
formynderi, som fx skaber forringet adgang til 
hormoner, centralisering og langvarige 
evalueringsforløb, hvor mange bliver sorteret fra. 

Som en af meget få befolkningsgrupper er 
transpersoner undtaget behandlingsgaranti.

Enhver kvinde kan uden videre få foretaget 
brystoperationer - men ikke transpersoner, så skal 
myndighederne bestemme! 

En hiv-smittet mand kan sagtens blive far ved jælp 
af assisteret reproduktion - blot ikke hvis han er 
bøsse!

En kvinde kan donere æg til enhver anden kvinde - 
blot ikke sin partner!

Lad os nu tage hinanden alvorligt

Skab et sundhedsvæsen uden 
diskrimination

Stop formynderiet overfor 
transpersoner

Lige adgang til assisteret reproduktion



Familier kan ikke se sig selv 
i lovgivningen

Vi har i Danmark en spektakulær børnelov, 
som ikke har sin lige andre steder. Den er 
meget dækkende for mange typer af 
regnbuefamilier. 

Men i mange regnbuefamilier er der mere end 
to ligeværdige forældre. Det kan loven ikke 
håndtere. Det skaber hierarkier i familierne og 
deler forældrene op i et A- og et B-hold.

Lad os nu tage hinanden alvorligt

Anerkend mere end to forældre

Giv mere end to personer mulighed 
for andel i barselsorloven



Respektér interkønnede 
og transkønnede børn
Nogle børn fødes med blandede eller uklare 
kønstegn. For at sikre barnets autonomi og dets 
rettigheder skal der ikke udføres irreversible 
behandlinger på barnet før barnet er gammelt nok 
til at være medbestemmende, og det skal være let 
at få ændret kønsregistrering, når barnet har 
opnået modenhed til at udøve selvbestemmelse.

FN sammenligner kønsnormaliserende kirurgi på 
småbørn med omskæring af piger.

I fx Malta og Tyskland er det muligt ikke at 
tillægge et køn i personregistret.

Vi har en af verdens bedste love om juridisk 
kønsskifte - dog er børn og unge undtaget. Men 
transkønnede børn og unge har et stort og 
legitimt behov for at blive anerkendt i deres 
oplevede køn, og deres livskvalitet forringes 
betydeligt uden denne anerkendelse.

Lad os nu tage hinanden alvorligt

Giv børn og unge adgang til 
juridisk kønsskifte 

Forbyd kønsnormaliserende 
kirurgi på småbørn

Gør det muligt at lade være med 
at tillægge et barn et køn



Ved anmeldelse af vold, hærværk, overgreb ol. 
skal politiet som normal procedure gennemgå 
faktorer, som kan have medvirket til 
forbrydelsens karakter. Anmelderen skal svare 
på hvorvidt en eller flere faktorer som etnicitet, 
alder, handicap, religion, seksuel orientering, 
køn, kønsudtryk eller kønsidentitet, kunne 
have noget med forbrydelsen at gøre.

Undersøgelser viser, at offeret for en hadforbrydelse ofte har en manglende tro på, at en 
anmeldelse til politiet vil nytte. Dette gør det vanskeligt at bestemme omfanget af 
hadforbrydelser, og det gør det vanskeligt at bekæmpe dem.

Det er problematisk, at man i efterforskning ikke fokuserer tilstrækkeligt på et muligt hadmotiv. 
Dette medfører, at en potentiel hadforbrydelse kan blive behandlet som en almindelig straffesag. 
En række sager vil derfor aldrig blive registreret og behandlet som hadforbrydelser, og problemets 
reelle omfang vil aldrig blive klart.

Straf skal udmåles mhp. at skabe en 
adfærdsændring hos den straffede. 
Dette kan evt. indbefatte behandlings- 
eller terapiforløb for at se på 
forbrydelsens grundlag for at undgå 
gentagelser.

Præventivt arbejde er at foretrække frem 
for symptombehandling. Jo tidligere børn 
bliver introduceret til forskellighed som 
en styrke, jo mindre vil de være 
tilbøjelige til at tænke forskellighed som 
en trussel mod deres opfattelse af 
samfundet.

Hadforbrydelser



Internationalt lederskab
LGBTI-personers rettigheder er under pres mange 
steder i verden. Hvor vi nogle steder ser 
fremgang, fx i form af indførelse af ægteskab for 
par af samme køn, ser vi andre steder massiv og 
åbenlys undertrykkelse, fx angreb på 
forsamlingsfrihed og konkret forfølgelse. 
Undertrykkelse af LGBTI-personers rettigheder er 
blevet et populært shownummer for mange 
politikere både udenfor og indenfor EU.

Danmark må udvise politisk lederskab, tale LGBTI-
rettigheder i internationale politiske forsamlinger 
og aktivt anvende de forskellige menneskeretlige 
instrumenter, der står til rådighed.

Også i udviklingspolitikken må Danmark stille 
betingelser, dog uden det går ud over lokale 
befolkninger.

Lad os nu tage hinanden alvorligt

Brug internationale fora og 
instrumenter aktivt for LGBTI-
rettigheder

Stil krav til LGBTI-rettigheder i 
dansk udviklingspolitik

Arbejd for gennemførelsen af EU’s 
horisontale antidiskiminations-
direktiv



Der er en højere forekomst af lavt 
selvværd, selvmordstanker og 
selvmordsforsøg blandt unge LGBTI-
personer. Dette problem er ikke alene et 
ansvar for den nære familie, det er et 
problem vi skal løse som samfund. Det 
kræver en indsats på skoleområdet, for at 
dæmme op for mistrivselen blandt unge 
LGBTI-personer og udvide horisonten på 
de børn og unge, som fremtidigt skal 
forme Danmark.

I miljøer hvor der forekommer mobning 
pga. kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel 
orientering og andet er det svært at lære - 
vi skal kunne give alle en god start på 
studielivet.

Folkeskolen Lad os nu tage hinanden alvorligt

Dan en antimobbe-taskforce der skal vurdere 
skolers psykiske klima ift. accepten af minoriteter. 

Seksualundervisning, sundhed og familiekundskab 
ændres fra et timeløst fag, til et fag med minimum 
20 timer om året, varetaget af enten lærere der er 
uddannet i faget, eller eksterne undervisere med 
speciale i området

Undersøg hvordan LGBTI-området berøres i alle 
institutioner fra vuggestue til videregående 
uddannelser, og skab metoder til at arbejde aktivt 
med positiv forskellighed gennem hele 
udddannelsessystemet

Gennemgå litteratur på LGBTI-området i 
indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, 
så elever med LGBTI-baggrund oplever 
genkendelighed



Sygeplejesker, pædagoger, lærere, 
jurister - alle er mennesker, der arbejder 
med mennesker. Når man har mennesket 
i fokus, bliver man nødt til at være 
bevidst om, at mennesker er forskellige, 
hvilket må indgå som en naturlig del af 
uddannelsen. 

Blandt LGBTI-personer er der stadig 
udfordringer som generelt dårligere 
helbred, ringere sociale relationer, psykisk 
mistrivsel og sygdomme, der specifikt 
rammer gruppen.

Man må fremme professionernes 
forståelse for, at de mennesker, de 
berører, vil have mange forskellige måder 
at udmønte deres køn og kærlighedsliv 
på. 

Lad os nu tage hinanden alvorligt

Alle mennesker uddannet til at arbejde 
med mennesker skal gennemgå et 
obligatorisk kursus i normkritik, køn, 
kønsidentitet og seksuel orientering. 

Skolelærere skal lære at formidle køn og 
seksualitet på en ikke-normativ måde for 
på den måde for at kunne arbejde 
normkritisk med, hvordan deres elever 
opfatter seksuel orientering og 
kønsidentitet.

Mennesker, der arbejder 
med mennesker



Både Irland og Grønland har netop sagt ja til 
ægteskab for par af samme køn. I begge lande 
stod alle partier bag forslaget.

Det er et fælles ansvar at skabe inkluderende 
samfund, og det kræver politisk lederskab. Alle 
Folketingets partier burde arbejde for LGBTI-
rettigheder.

Lad os nu tage hinanden alvorligt
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