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Ligebehandling og 
mainstreaming af 
LGBT -indsatser 
Dansk og international ret opererer med en 
række beskyttelsesgrunde ift. diskrimination, 
herunder køn og seksuel orientering. Men 
kønsidentitet er ikke nævnt som 
beskyttelsesgrund. Det er afgørende vigtigt, 
at kønsidentitet optages som 
beskyttelsesgrund i lovgivningen. 

Der findes ikke i dag en samlet håndtering af 
ligebehandling på tværs af alle beskyttelses
grundene. 

Danmark bør have en ligebehandlings
minister, hvis mandat omfatter alle 
beskyttelsesgrundene, herunder seksuel 
orientering og kønsidentitet 

Samtidig bør der etableres LGBT
indsatsområder på alle ministerområder. 
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stigende menneskerettighedsproblem især i 
Afrika og Mellemøsten. Disse lande har, 
ligesom EU, udarbEijdet retningslinier og 
redskaber, som skal sikre og fremme LGBT
rettigheder. 

Der er behov for en stærk og synlig dansk 
LGBT -politik på udviklingsområdet og for en 
styrkelse af den fælles europæiske indsats 
for at sikre LGBT -personers fundamentale 
menneskerettigheder. 



Der sker desværre hadforbrydelser i 
Danmark, hvor personer fra forsketlige 
minoritetsgrupper udsættes for 
overgreb. Nogle gange går det ud over 
homoseksuel te, biseksuel te et ter 
transkønned e. 

Alt for ofte anmelder personer, der har 
været udsat for en hadforbrydetse, det 
ikke tit politiet. Men det er afgørende 
vigtigt, at vi kan opsamle at viden om 
overgreb, der foregår, så vi kan forstå 
mængden og karakteren af dem. 

Uden denne viden arbejder vi i bl inde. 
Så svigter vi ofre og potentiel le ofre. 
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Lande 
med kønsneutralt 

ægteskab: 
Sverige 
Norge 

Island 
Holland 
Belsien 

Spanien 
Portugal 
Canada 
Arsentina 
Sydafrika 

Kønsneutralt ægteskab 
I Danmark er der to love, der regulerer 
parforhold: Ægteskabsloven for par af 
modsat køn og partnerskabsloven for 
par af samme køn. 

Lovene har i dag i praksis samme 
retsvirkning. Alligevel opretholder 
Folketinget to forskelige love. 

Således har Folketinget lavet en 
adskillelse i befolkningen efter seksuel 
orientering med forskellige love for de 
to grupper. 

Mange lande har i dag indført 
kønsneutralt ægteskab, dvs. der er kun 
en lov for alle par uanset køn. Det 
gælder bla. Sverige, Norge og Island. 
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Kirkelig vielse 

I Danmark kan man blive gift i kirken -
og i moskeen, synagogen og templet. 

Folkekirken og andre trossamfund med 
vielsesbemyndigelse kan foretage vielser 
med borgerlig gyldighed. Det betyder 
altså, at Folketinget har givet 
trossamfundene visse juridiske beføjelser. 

Men samtidig siger Folketinget, at denne 
beføjelse kun må anvendes til par af 
modsat køn. Trossamfundene er således 
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Men Folketinget bør ikke blande sig i 
trossamfundenes indre anliggender. Og 
Folketinget bør slet ikke instruere til 
diskrimination. 



Udskrift fra CPR 

navn 
cpr-nr 
køn 

navn 
cpr-nr 
køn 

Hans Hansen 
110853-0049 
M 

Marie Mogensen 
140379-3138 
K 

/"l 

Kønsneutralt 
personnummer 

Hvis du er transkønnet svarer din 
fremtoning ofte ikke til dit juridiske køn. 

Men dit personnummer afslører dit 
juridiske køn. På den måde får du trukket 
bukserne af, hver gang du er i banken, på 
biblioteket, på din uddannesesinstitution 
eller hvor du ellers bruger dit cpr-nummer. 

Det er helt unødvendigt, for 
personregistret indeholder også dit 
juridiske køn i form af et 'M' eller 'K'. Skal 
man ti l administrative formål bruge det 
køn, findes det altså i registret uanset om 
det er kodet ind i personnummeret eller ej. 
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Frit navnevalg 
Kan et voksent menneske selv bestemme sit 
navn. Svaret er nej. Familiestyrelsen fører 
lister over godkendte drenge- og pigenavne. 
Nogle navne findes på begge lister. 

Transkønnede kan derfor ikke få et navn, 
der svarer til det køn, de lever som, uden 
først at gennemgå adskillige måneders 
psykiatrisk observation. Folketinget 
betragter nemlig kønslig variation som et 
psykiatrisk problem! 
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Når et heteropar får et barn, kan de blive 
anerkendt som forældre ved en meget enkel 
procedure. Det bestemmer børneloven. 

Når et lesbisk par får et barn, kan 
medmoderen (den ikke- biologiske forælder) 
kun blive anerkendt, såfremt vedkommende 
adopterer barnet . 

Modsat adoptionsloven hj ælper børneloven 
f.eks. ved den fødende mors eventuelle død, 
ved dødfødsel og hvis parret går fra 
hinanden under graviditeten. Og børneloven 
giver dansk statsborgerskab. Børneloven er 
den rigtige juridiske ramme om en 
børnefamilie. 

Det er ikke muligt at være kendt donor. Det 
betyder f.eks., at hvis et lesbisk par har en 
mandlig bekendt, og de tre sammen 
beslutter at få et barn og beslutter, at 
parret skal være juridiske forældre, så 
stiller loven sig i vejen for dette frie valg. 
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Undervisning 
Hvad l ærer folkeskoleelever, gymnasie
og handelsskoleelever og 
universitetsstuderende om LGBT -forhold? 
Ingenting! 

Hvad lærer skolelærere om LGBT
forhold? Ingenting! 

Hvad lærer det sundhedsfaglige 
personale om LGBT-forhold? Ingenting! 

Hvad lærer læger, psykologer og 
psykiatere om LGBT-forhold? Ingenting! 

Hvis nogen af de nævnte grupper ønsker 
viden om disse forhold, så skal de selv 
søge oplysningerne. Eller de skal være 
heldige, at deres underviser tager emnet 
op af egen drift. Der er nemlig ingen 
krav nogen steder om, at der skal 
undervises i disse forhold. 


