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Et spændende år
Af: Vivi Jelstrup
Forperson
Det sidste år har været spændende på flere
forskellige områder, bl.a. skoleundervisning,
transpolitik og folketingsvalg. Ungdomsbyen i
Rødovre bad os for halvandet år siden være
med til Projekt Respekt, beregnet på elever
fra 7. klasse og opefter samt deres lærere.
Kompetencegruppen gik ind i det sammen
med Gå-Ud-Gruppen. Det er nu i fuld gang
med kurser i Rødovre samt et skriftligt lgbtmateriale på deres hjemmeside www.trivselstanken.dk Til undervisningen er der også
lavet en kortfilm om lgbt’er, som lige nu er
nomineret til en ”Bent”, den nye filmpris!
Transpolitik har flere gange været omtalt i
medierne, fornylig i forargelse over at en 15årig fik fjernet brysterne. Desværre havde de,
der udtalte sig, slet ikke sat sig ind i, hvordan
det er at være transkønnet, før de kom med
automatreaktionerne. Landsforeningens aktive transpolitiske udvalg svarede
dog rigtig godt på dette, hvilket kan ses på vores hjemmeside www.lgbt.dk
Folketingsvalget var særligt spændende denne gang, især fordi utrættelige
Søren Laursen lavede tre vigtige dokumenter: et katalog over forbedringer på
ligebehandlingsområdet, politikerne kan hjælpe os med (naturligvis
gennemarbejdet af Strategisk Forum), en survey hvor politikere kunne gå ind
og svare på spørgsmål om, hvilke lgbt-rettigheder de hver især ville gå ind for
– samt en oversigt over hvilke partier der de sidste mange år har stemt
for/imod vores rettigheder. Resultatet af valget tegner godt for vores chancer
for forbedringer, når vi ser på hvad partierne tidligere har stemt for.
Indadtil har vi mistet vores eminente taler, HC, mens jeg har fungeret som
forperson siden hans graviditetsorlov trådte i kraft. (HC holdt dog talen til
Priden.) Hjerteligt tak, HC, for din flerårige indsats!
Desuden ændrede vi på sidste landsmøde landsledelsens struktur, så posten
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nu er delt i en forperson – det udadvendte ansigt - og en generalsekretær, den
daglige leder. Vi nedsatte også et forretningsudvalg for at forbedre den daglige
drift, hvilket er nødvendigt når foreningen drives af frivillige.
Foreningen er i gang med et samarbejde med andre lgbt-organisationer i
København, som forhåbentlig kan blive til glæde for mange. Desuden viser en
del Århus-lgbt’er tegn til at de gerne vil organisere sig, så vi satser på ny
aktivitet på flere måder!

Netværksgrupper
Besøgsvennerne
Af Lone Bruun
Besøgsvennegruppen har oplevet stor aktivitet i det forgangne år. Gruppen
har oplevet en nettotilgang af nye besøgsvenner, mens antallet af
besøgsværter har ligget stabilt. Besøgsvennerne mødes den første tirsdag
hver anden måned og drøfter generelle forhold i relation til gruppens arbejde.
Gruppen har i sommer afsluttet et større arbejde i forhold til at lave en
informationsfolder, der nu er blevet delt rundt på udvalgte barer og cafeer i
byen. Det forventes herved, at der vil blive skabt større opmærksomhed
omkring gruppen og forhåbentlig vil det resultere i flere besøgsværter, der
ønsker en besøgsven tilknyttet.
Gruppen har afholdt to vellykkede arrangementer for gruppens besøgsvenner
og besøgsværter i januar og september. Det er vigtigt for gruppen, at vi internt
får kendskab til hinanden, og i relation hertil fungerer arrangementerne godt.
Besøgsvennegruppen ønsker fremadrettet at arbejde for større synlighed
blandt andet på internettet samt at skabe endnu flere gode oplevelser mellem
besøgsvenner og besøgsværter.
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Biblioteket
Af Anders Rode
LGBT Biblioteket søger at fungere så optimalt som muligt på den meget
begrænsede plads, der er til rådighed i mødelokalerne i Nygade. Der kommer
heldigvis hele tiden nye bøger og andet materiale, som biblioteket skal rumme.
Desværre er det umuligt at præsentere det på en indbydende måde, men
udfordringen er at videreføre og udvikle biblioteket under de givne vilkår.

Biblioteket har været åbent alle tirsdage i løbet af året. Antallet af besøg
veksler meget. Der er trofaste LGBT-medlemmer og nye, som kommer for at
læse og låne, men bortset fra ferieperioderne fylder skoleelever, lærere,
skolebibliotekarer, studerende og forskere meget i bibliotekets arbejde. Både
med personlige henvendelser i åbningstiden og med forespørgsler via e-mail.
Støtteforeningen for LGBT Biblioteket udarbejdede i begyndelsen af det nye år
en liste med et udvalg af bøger med LGBT-tema udgivet på dansk i 2010.
Langt de fleste af denne fortegnelses 54 bøger, både skøn- og faglitteratur,
findes allerede nu på bibliotekets hylder som et åbent tilbud til alle
landsforeningens medlemmer. Støtteforeningen har igen i år foræret
biblioteket en pæn stak nye bøger, og landsledelsen har imødekommet en
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ansøgning om penge til indkøb af et udvalg af relevante T-bøger, som har
manglet i bibliotekets samling.
Medlemmer og andre venlige donorer har også bidraget med værdifulde
boggaver. Det er et meget vigtigt supplement i bibliotekets arbejde.
Desuden har biblioteket modtaget anmeldereksemplarer fra panbladet.dk og
kvitteret med anmeldelser, skrevet af medlemmer af biblioteksgruppen. Mens
panbladet.dk fungerede med Martin Møller Aamand som redaktør, havde
bladet og biblioteket et for begge parter meget positivt samarbejde, der også
var med til at gøre læserne opmærksom på bibliotekets tilbud.
Biblioteket er i årets løb kommet på Facebook, der giver mange nye kontakter
og benyttes til at fortælle om bibliotekets bognyheder og arrangementer.
Traditionen med to forfatteraftener i løbet af året er fastholdt. Den 16. maj med
Morten Kirkskov, skuespiller, instruktør, teaterdirektør mv., der fortalte om sin
selvbiografiske roman ”Kapgang”. Den 20. september med Lucy Ludvigsen,
billedkunstner og kunstterapeut, der fortalte om sin bog ”På den forkerte side”
om at springe ud som lesbisk i 1960ernes København.
Husk, at du kan se alle bibliotekets bøger på
www.dk.librarything.com/catalog/lblbiblioteket

Bigruppen
Af Vivi Jelstrup
Gruppen består af nogle få, som dukker op til praktisk talt hvert møde og en
hel del, som kommer med mellemrum af kortere eller længere varighed.
Enkelte er kun på mailinglisten og kommer ikke til møder. I gennemsnit er vi
seks-otte på møderne, som vi oftest holder i biblioteket. Når vi mødes plejer
der at være god stemning!
Vi holder hver måned et hyggemøde - hvor vi i princippet kan tale om hvad
som helst, men ofte bliver det om noget der har forbindelse til biseksualitet og et temamøde som på forhånd er planlagt med et kort oplæg om et emne,
der har forbindelse med det at leve som biseksuel, og derefter debat. Vi har
haft mange interessante diskussioner om bl.a. biseksualitet og forældreskab,
seksuel orientering og personlighed, biseksualitet og usynlighed – og en gang
imellem tager vi i byen til brunch eller går ud og får en øl i miljøet. Selvfølgelig
var vi med på Pride Square og i paraden, dog med færre deltagere end vi
kunne ønske; mange bier er nemlig ikke særligt opsatte på at være helt åbne.
Det vil vi gerne være med til at ændre – men det tager tid!
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Netværket for familier og venner
Af Søren Munk, netværksaktivist
Det seneste år har været meget positivt for Netværket for Familie & Venner.
Årets absolutte højdepunkt var netværkets deltagelse til Copenhagen Pride,
hvor vi talte mere end 30 deltagere under vores flotte LGBT Danmark Familie
& Venner-banner. Til sammenligning var vi i 2010 kun 5 mennesker, der gik
med i Priden under samme banner.
Deltagelsen i Priden afspejlede vores mission om, at vores netværk i LGBT
Danmark skal favne bredt, og burde qua vores navn være meget større. Vi
havde i Priden fornøjelsen af at være repræsenteret af bl.a.: mormødre, mødre,
fædre, søstre, brødre, kusiner, fætre, veninder, onkler, tanter,
klassekammerater, kollegaer og sikkert mange flere.

Vi glæder os til at gense jer alle til Priden i 2012 - forhåbentlig sammen med
en masse nye.
Derudover har vi det seneste år i netværket haft besøg af overraskende
mange ægtefæller til sene udspringere. Vi tolker, at det er svært for denne
gruppe at søge råd og vejledning andre steder, og byder dem alle velkommen
hos os.
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Vi har det seneste år styrket vores gode samarbejde med LGBT Ungdom, hvor
vi bl.a. deltager fast til møderne i introgruppen. Et samarbejde vi ønsker at
udbygge fremadrettet.
Vi oplever generelt i foreningen et langt større samarbejde på tværs af
interessegrupperne, hvilket vi fra netværkets side gerne ser fortsætte i endnu
større grad.
Vi takker alle for et godt 2010/2011, og er sikre på at 2011/2012 bliver endnu
bedre.

LGBT Kaffe og Kage
Af Malene Andreasen
Vi holder kaffe og kage-hygge for alle medlemmer den anden lørdag i
måneden kl. 15-18. Formålet er at medlemmerne kan mødes på tværs af
grupper og arbejde i foreningen, det kan styrke forståelsen og sammenholdet
blandt medlemmerne.
Det er nogle søde medlemmer der laver kager til denne dag, men der er også
brug for dig der har lyst til at berige os med dit hjemmebag. Vi har også forsøgt
os med at vise film i vinterperioden.
Hyggecaféen er dog meget præget af to velfungerende grupper: Bi- og Tgruppen. Vi kunne dog ønske os at det ville være en lidt mere blandet
forsamling. Vi har prøvet at gøre noget ved det og vil forsætte med disse tiltag.
Har du tid så mød op til kaffe og kage-hygge.

Pangea
Af Miguel Obrados
Pangea - Copenhagen International LGBTIQ Network, has done a number of
activities in 2010-2011 with cultural, social and political relevance towards our
communities.
We have arranged a number of social activities, such as; "Queerblasts", visits
to museums, picnics, brunches etc., so both the new members of the network
and the old members could meet and greet.
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We have cooperated with other LGBTIQ networks and festivals,
such as: BLUS, SABAAH, Copenhagen Queer Festival, Warehouse 9, SLMCopenhagen, SLM-Aarhus, SMash & Lambda Odense.
We have cooperated with other organisations or groups that are not
necessarily LGBTIQ such as: SMIL (Landsforeningen for sadomasochister),
the Copenhagen Post and Expat in Denmark.
We have arranged workshops, cultural nights, and two big seminars with more
than 50 participants each time: Pangea Spring Seminar on
Cishomonormativity & Pangea Summer Seminars on Radical Sex.
We have participated in Copenhagen Pride's parade together with LGBT
Denmark.
We have participated in a number of political debates in different fora, we have
written articles to different newspapers and LGBT media, and we have
participated in demonstrations for the rights of LGBTIQ persons (e.g against
Grosse Freiheit).
Our subgroups: Bangea, Transpangea & Pangea Women have also been very
active.
Bangea (Pangea subgroup for bisexuals): Has celebrated the 23rd of
September, International Bisexuality Day together with other non-aligned
bisexuals in Copenhagen. Bangea has written texts and articles to
international magazines and media, hereunder the "Journal of Bisexuality",
published by the American institute of bisexuality and the "Bisexual Bulletin"
(BIBO) published by FELGTB. Bangea has lobbied in ILGA Europe, so IE had
a greater focus on bisexuality: Bangea arranged a meeting with ILGA Europe
and EuroBinet in May 2010 in Brussels to discuss bisexual politics. Bangea is
sending two delegates to ILGA Europe's annual conference in Torino in
October 2011. The two delegates are going to facilitate a workshop on
bisexuality. Bangea supported actively the creation of a Bisexual Political
committee within LGBT-DK. The creation of this committee was not possible in
the end because of internal disagreements within LGBT-DK.
Transpangea (Pangea Subgroup for Trans-persons): Transpangea has
actively recruited new members from the international trans-community living
in Denmark. Transpangea has been involved in helping transgender asylum
seekers to obtain asylum in Denmark. Transpangea has participated actively
in different transgender fora and magazines such as OP and has done transactivism on Youtube. The members of Transpangea have had a good dialogue
with the members of T-gruppen, Transpol and other transgender groups in
Copenhagen such as Transaktion.

9

Pangea women: Pangea women have done many social activities to empower
the lesbian, FB (female bisexual) and expat MtF communities in Denmark, in
cooperation with Harem (the female group of Sabaah), BLUS and Pan Idræt.
Pangea Intersex Group (Subgroup for Intersex persons). Pangea is the only
group in Denmark targeted exclusively at intersex persons. Pangea has
participated in the first intersex forum arranged by ILGA Europe and it has
lobbied different political parties in order to include an intersex agenda in the
next S-R-SF government.
Pangea has also supported the initiative of creating a subgroup for Asexuals
within Pangea.
Pangea - Copenhagen International LGBTIQ network thanks the LGBTIQ
community for one good year of cooperation, building vision and community
together and it is looking forward 2011-2012.

T-gruppen
Af Sebastian Svegaard
I løbet af året er der kommet stadig flere yngre mennesker (teenagere), mest
unge transfyre. Og der forsøges at få gang i Queer Ungdom igen, som ellers
har ligget lidt stille. Der er en ung fyr der har påtaget sig dette arbejde.
Ellers er der intet nyt at berette. Gruppen har mødtes på vanlig vis med en fast
lille kerne og hyggelig snak frem og tilbage samt byture i ny og næ.
Der har også vist sig et behov for en T-gruppe i Østjylland. Der er dannet en
Facebook-gruppe til dette formål med stor tilstrømning, og vi forventer at holde
de første T-gruppemøder i Århus i løbet af oktober

Rådgivninger
Rådgivningen og Ungdomstelefonen
Af Vivi Jelstrup
Vi har tre egentlige rådgivninger i Landsforeningen: Rådgivningerne i Århus og
København samt Ungdomstelefonen (under LGBT Ungdom), som alle har en
åbningstid på to timer ugentligt. (Derudover foregår der dog rådgivning i flere
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grupper, særligt i Familie og Venner samt T-gruppen - mest når nye
medlemmer dukker op.)
I Københavnsrådgivningen er vi pt. i underkanten af det nødvendige antal til at
klare to personer pr. vagt, da tre har måttet skære ned på aktiviteten pga.
andet arbejde. Alt i alt er vi syv personer, hvoraf én jurist som besvarer
juridiske spørgsmål. Folk kan henvende sig pr. mail, telefon eller personligt, og
vi har oplevet en lille stigning i antal personlige henvendelser gennem de
sidste par år. Det er folk i alle aldre, som henvender sig om egne problemer –
samt familiemedlemmer og fagfolk som fx sundhedsplejersker og lærere.
Sammen med Århusrådgivningen (hvis beretning kommer herefter) og
Ungdomstelefonen holder vi en årlig uddannelsesdag, som i år ligger i
november.
Ungdomstelefonen har også syv rådgivere, tre kvinder og fire mænd, heraf én
med anden etnisk baggrund. Folk henvender sig pr. mail, chat eller telefon, og
gruppen er også på Facebook.

Rådgivningen i Århus
Af Jane Due
Rådgivningen i Århus holder til på Cafe Sappho, hvor vi har en skuffe i et
arkivskab, indeholdende en telefon, en pc (af ældre dato) der kan gå på
internettet og et glas pulver kaffe. Vi er 3 aktive rådgivere der har været med i
mange år, hvilket giver god kontinuitet i gruppen. Men det optimale for
gruppen er at tælle seks aktive medlemmer, så derfor arbejder vi i efteråret på
at få nye unge kræfter med.
Vi har gennem 2011 oplevet en stigning af henvendelser på telefon, mail og
personligt fremmøde. Udover henvendelser fra LGBT personer, er der også en
stigning i henvendelser fra personer i netværket omkring, som forældre, lærere,
psykologer og socialrådgivere. Det er en anden udfordring at snakke med
denne gruppe, men en vigtig og god opgave der ofte giver fornemmelse af at
snakken gør en forskel.
Rådgivningen afholdt i september en introduktion til LGBT miljøet i Århus,
dette var velbesøgt og derfor sandsynligvis noget vi vil gentage i 2012.
Rådgivningen synes at være LGBT Danmarks eneste officielle afdeling i Århus,
og vi oplever at der er et behov for en synlig LGBT Danmark platform i Jylland,
men mener ikke det er rådgivningen der skal varetage dette.
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Faglige og organisatoriske støttegrupper
Frivilligkoordinering
Af Marija Vinqvist, Frivilligkoordinator
Landsledelsen har det sidste år arbejdet på at styrke frivilligheden og danne
sig et bedre overblik over de forskelle grupper og tiltag i foreningen. Dette er
bl.a. gjort ved at oprette en post som frivilligkoordinator i foreningen, der er
blevet varetaget af Marija Vinqvist.
Året er blevet brugt til forarbejdet af en frivilligdatabase, dvs. et overblik over
foreningens samlede frivillige arbejdskræfter og ildsjæle. Det skal være
nemmere at komme ind som ny frivillig i LGBT Danmark, og det er en ting,
som Marija Vinqvist også har arbejdet på.
LGBT Danmark er en stor og bred forening, der kan være svær at favne, især
hvis man kigger på foreningen udefra, men Marija Vinqvist har arbejdet på et
enklere overblik og en lettere tilgang til foreningen - et arbejde som stadig er i
gang.

Kommunikationsgruppen
Af Bo Sune Christensen, Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen blev dannet i efteråret 2010 med det formål at
bidrage til synliggørelsen af foreningen og dens budskaber samt styrke
kommunikationen indadtil i forhold til medlemmer og aktive og udadtil i forhold
til potentielle medlemmer, diverse medier og den øvrige omverden. Håbet er,
at vi opnår et mere professionelt og moderne helhedsindtryk af LGBT
Danmark ved at skabe sammenhæng i foreningens kommunikation,
gennemføre tiltag og bruge kommunikationskanaler målrettet. Vi har foreløbigt
arbejdet med at forbedre hverveprocedurer, undersøge
medlemskommunikationen, optimere det visuelle udtryk samt udvikle på en
profilkampagne.
Oven på sommeren er vi ved at genetablere os og få overblik over
kompetencer, interesser og ideer efter en del udskiftninger i gruppen. Der er pt.
planer om oprydning og videreudvikling af www.lgbt.dk, øget fokus på sociale
medier samt større synergi mellem nyhedsbrevet og panbladet.dk.
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Kompetencegruppen
Af Vivi Jelstrup
Gruppen startede egentlig som en ”voksen-gå-ud-gruppe”, og det skal vi
komme tilbage til. Hovedparten af vores energi er dog i de forløbne halvandet
år gået til Projekt Respekt, et sundhedsprojekt, hvor vi deltager som en af tre
ngo’er. Projektet kører dette og næste skoleår i Ungdomsbyen. Medlemmer af
Kompetencegruppen og medlemmer af GUG har udarbejdet materialet, som
består af tekster og en film, som bruges i undervisningen af skoleelever fra 7.10. klasse, samt på et obligatorisk lærerkursus. Ungdomsbyen har været en
rigtig god sparringspartner, og materialet må gerne bruges i andre
sammenhænge, bare vi oplyser om oprindelsen. Se materialet her:
www.trivsels-tanken.dk - klik på Projekt Respekt.
”Voksen-gå-ud-gruppen” er tænkt som en gruppe, der tager ud til
videregående uddannelser, arbejdspladser og fagforeninger, når disse ønsker
det. Nogle af Kompetencegruppens medlemmer har været ude med foredrag
allerede. Vi skal nok målrette vores materiale mere til forskellige
modtagergrupper, men det kan fint udbygges fra det materiale, vi allerede har.
Desuden har vi afholdt det første frivilligseminar, som skal følges op af flere –
nogle måske som medlemsseminarer.

Projekter
Projekt for etablering af ældreegnede boliger for
interesserede lgbt-personer
Af Jan Kaare Christensen
Projektet er forankret i LGBT Danmark og en projektgruppe har siden 2009
arbejdet på etablering af ældreegnede boliger i tæt plejehjemsmiljø med
dagcenter. Formålet er at skabe tryghed for ældre lgbt-personer ved at bo
blandt ligesindede.
I januar 2010 afholdtes et velbesøgt interessemøde, der resulterede i
oprettelsen af en e-mail-gruppe af interessenter (p.t. ca. 40). Projektgruppen
har kontakt til lignende projekter, der er i gang i Stockholm og Berlin.
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Projektgruppen har identificeret 3 modeller for etableringen:






En kommunal løsning, der forudsætter visitation og indplacering i en
kommunal ældrebebyggelse. Der har været kontakter herom med
København og Århus. Århus Kommune har besluttet at gå aktivt ind i
projektet og arbejder i øjeblikket på at finde en egnet bebyggelse, eller
nybyggeri, til etableringen. Projektgruppen har kontakt til interessenter
i Århus.
Etablering af en privat boligforening. Dette skal ske i samarbejde med
et almennyttigt boligselskab samt en kommune. Projektgruppen har
foreløbig kontakt med boligselskabet 3B og sigter på etablering af et
antal ældreegnede lejelejligheder på Frederiksberg, subsidiært
København, til interesserede lgbt-personer i alderen 50+.
Etablering af en selvejende institution. Denne mulighed er foreløbig
stillet i bero som den absolut vanskeligst realisable. Den vil kræve
indsamling af betydelig kapital.

Projektgruppen har tillige arbejdet med gennemførelse af en
behovsundersøgelse blandt segmentet lgbt-personer i alderen 50+. Center for
Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har udarbejdet en synopsis for
undersøgelsen, og nu drejer det sig om at skaffe ca. 450.000 kr., private eller
offentlige midler til gennemførelsen.

Politik
Folketingsvalget 2011
Af Søren Laursen
Den 15. september 2011 blev der afholdt folketingsvalg. I lighed med tidligere
år iværksatte LGBT Danmark en række aktiviteter med henblik på at få
kandidaterne til at forholde sig til LGBT-spørgsmål og få sagligt materiale ud til
pressen.
Der blev således udarbejdet en oversigt over de sidste to årtiers lov- og
beslutningsforslag i Folketinget, så det kunne ses, hvordan partierne tidligere
har forholdt sig. Der blev lavet en valgfolder med eksempler på aktuelle LGBT-
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temaer, og på basis af denne blev der lavet en online-undersøgelse
af alle kandidaters holdning til 15 konkrete LGBT-spørgsmål. En tredjedel af
kandidaterne, herunder tre partiledere, svarede på spørgeskemaet, ofte med
lange begrundelser, og deres besvarelser blev udgivet i fuld udstrækning.
Endelig blev der afholdt vælgermøde sammen med BLUS, ligesom vi deltog i
spørgepanelet ved Out-and-About’s vælgermøde. Det var tydeligt og
tilfredsstillende, at det lykkedes i interaktionen med kandidaterne at få sat
fokus på transkønnedes forhold. Det er første gang det sker i det omfang.
Det lykkedes at få en del presseomtale af LGBT-området, så alt i alt var det en
vellykket kampagne.
Det kan konstateres, at flere af vores punkter faktisk endte i
regeringsgrundlaget. Det er første gang et dansk regeringsgrundlag indeholder
omtale af LGBT-temaer.

Arbejdsmarkedspolitik
Af Rikke Karen Voergård-Olesen,
Talsperson for Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg har i løbet af det seneste år bidraget med
oplæg og diskussion på en række konferencer og seminarer. Blandt andet har
Rikke holdt oplæg for Kvinfo, DSB, FIU ligestilling (LO) og
Mainstreamingsnetværket af 2005 med flere.
Desuden bidrager udvalget med undervisning på LGBT Danmarks interne
seminarer.
Vi opsøger og deltager i netværk, konferencer og seminarer, som omhandler
køns- og seksuel ligestilling, hvor vi både bidrager med vores viden samt
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støtter andre i at sætte LGBT-spørgsmål højt på dagsordenen. For eksempel
deltager Rikke på Udvalgets vegne i FIU ligestillings regnbuenetværk og
Mainstreamingsnetværket ligesom vi bidrager med sparring til Q-factor, som er
et privat firma, der arbejder med ligestilling på arbejdsmarkedet for LGBTpersoner.
Udvalget er desuden i løbende kontakt med ligestillingsordførere fra forskellige
politiske partier og ligestillingsansvarlige fra fagbevægelserne, private firmaer
og journalister.
Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg ønsker at viden om og interesse for køns- og
seksuel ligestilling i arbejdslivet styrkes, udbredes og prioriteres i en langt
større grad end det er tilfældet i Danmark.
Derfor arbejder vi aktivt med at fagforeninger og private og offentlige
arbejdspladsers arbejdsmiljø-politikker styrkes betydeligt med viden om
mangfoldighed.
Udvalget er også repræsenteret i LGBT Danmarks Kompetencegruppe, da de
to udvalgs indsatsområder overlapper hinanden. Aktuelt arbejder vi med at
udarbejde strategier for partnerskaber med firmaer og organisationer, som
gerne vil styrke deres mangfoldighedsindsats.
I det forløbne år har vi ingen henvendelser fået fra diskriminationsberørte
ligesom Ligebehandlingsnævnet ikke har behandlet klagesager på LGBTområdet. Set i lyset af det store antal klagesager på LGBT-området i andre
lande som f.eks. Sverige er det fortsat et stort problem at
diskriminationssagerne i Danmark ikke kommer frem i lyset. Manglen på
klagesager hænger sammen med retorikken om ligestilling og at
forskelsbehandling i Danmark italesættes som et individuelt (frem for et
strukturelt) problem.
Udvalget arbejder intenst på at ændre denne retorik, sådan at viden om og
beskyttelse imod forskelsbehandling i arbejdslivet øges.
Vi er meget få medlemmer af udvalget og vil meget gerne byde nye
medlemmer, som har lyst til at bidrage, velkommen!
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Hadforbrydelser
Af Kenneth Engberg, Talsperson for hadforbrydelser
2011 bliver husket for:
I juni måned sluttede det store EU projekt med titlen ”Tracing and Tackling
hate crimes against LGBT persons” (Registrering og håndtering af
hadforbrydelser mod LGBT-personer). I dette projekt fik vi formet et godt
samarbejde med Institut for menneskerettigheder og Københavns Politi. Et
samarbejde vi håber, kommer til at fortsætte i fremtiden. Derudover er der en
bog på vej inden for området.
I marts måned fik vi en kontakt hos Politiets Efterretningstjeneste (PET),
afdelingen for forebyggelse og efteruddannelse. Her fik vi lænket det projekt vi
havde været med i hos Institut for menneskerettigheder med PET. Det betød
at Institut for menneskerettigheder og PET fik stablet en
efteruddannelsesrække i gang, der tager udgangspunkt i håndtering af
hadforbrydelser. Den første politikreds var Fyns Politi der modtog
efteruddannelse den 15. september, og i løbet af det næste års tid forventes
det at vi skal alle kredsene igennem.
Registrering af hadforbrydelser
Vi arbejder stadig på, at vi får en ordentlig og ensartet registrering af
hadforbrydelser. Vi kan se i det nye regeringsgrundlag, at de vil arbejde på
bekæmpelse af hadforbrydelser og forbedre registreringen.

Internationalt arbejde
Af Steffen Jensen, Talsperson for international politik
Europarådet, som omfatter 47 europæiske lande og som bl.a. har ansvar for
den Europæiske Menneskerettighedskonvention og
Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, har i 2011 udsendt en rapport,
der dokumenterer social og lovgivningsmæssig diskrimination på grund af
seksuel orientering og kønsidentitet i de 47 lande. Rapporten indeholder 36
anbefalinger til medlemsstaterne og til Ministerrådet og de dækker alt fra
familierettigheder, diskriminationsforbud, hadforbrydelser, asyl, uddannelse,
beskæftigelse til forsamlings- og ytringsfrihed.
FN’s Menneskerettighedsråd har vedtaget en resolution om den vold og
diskrimination som mennesker verden over er udsat for på grund af deres
seksuelle orientering eller kønsidentitet. Resolutionen pålægger
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Højkommissæren for Menneskerettigheder inden udgangen af 2011 at
gennemføre en undersøgelse som skal dokumentere diskriminerende love og
regler og den vold, der udøves mod mennesker på grund af deres seksuelle
orientering eller deres kønsidentitet i alle dele af verden og hvordan
internationale menneskerettighedsregler kan medvirke til at standse dette.
Endvidere har rådet besluttet at gennemføre en paneldebat baseret på
undersøgelsen, hvor man bl.a. vil diskutere opfølgning på undersøgelsen.
Resolutionen blev fremlagt af Sydafrika og Brasilien og støttet af 39 andre
lande, herunder Danmark.
I Uganda har et lovforslag, som ville indføre dødsstraf for homoseksualitet,
spøgt længe, men på grund af internationalt pres har Ugandas parlament taget
lovforslaget af bordet. Det er meget glædeligt at se, at det internationale pres,
der har været lagt på Uganda har haft en positiv effekt. Selv om der lige nu er
grund til at glæde sig, er kampen i Uganda langt fra slut. Det er fortsat
kriminelt at være homoseksuel, og forfølgelsen af bøsser og lesbiske er stadig
stor - såvel fra befolkningen som fra myndighederne.
Landsforeningens arbejde i forhold til europæisk politik sker i høj grad i tæt
samarbejde med ILGA-Europe, hvor foreningen deltager i forskellige udvalg og
samarbejdsprojekter.
Landsforeningen har sammen med Sex & Samfund, Dansk Flygtningehjælp og
Sabaah søgt finansiering hos NGO Forum til et oplysnings- og vidensprojekt
om LGBT til brug for danske NGO’er i egne organisationer og i projekter og
programmer i Syd. NGO Forum administrerer Danida-midler til brug for danske
organisationer, der arbejder med udviklingsbistand og udviklingssamarbejde.
Projektet består at tre elementer: En LGBT-webportal, en mini-håndbog og en
konference med fokus på LGBT-menneskerettigheder til afholdelse ultimo
2012.
I slutningen af november 2011 afholder vi et fyraftensmøde hos
Projektrådgivning i København om LGBT, rettigheder og udvikling. Det er
planlagt at afholde et lignende møde i Århus i 2012. Projektrådgivning er en
sammenslutning af 250 danske organisationer, der er engageret i
udviklingsarbejde.
Disse to initiativer har til formål at få indarbejdet LGBT-rettigheder i Danmarks
statslige og private udviklingsarbejde, således som det er tilfældet i en række
af de lande, vi normalt sammenligner os med.
Endelig arbejder landsforeningen med et projekt, som skal støtte og udvikle
lokale LGBT-grupper og -organisationer i Tanzania.
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Kirkepolitik
Af George Hinge, Talsperson for kirkepolitik
Det kirkepolitiske arbejde i LGBT Danmark har i det forgangne år været i en
slags venteposition. Det udvalg, som den daværende kirkeminister Birte Rønn
Hornbech havde nedsat, var i 2010 kommet med sine anbefalinger til et
velsignelsesritual for homoseksuelle, og vi havde som forening indgivet
høringssvar, hvor vi fastholdt, at udvalgets anbefalinger langt fra var
tilstrækkelige. Nu var det blot at vente på, at ministeren fremsatte et lovforslag
på baggrund af alle de input, hun havde fået.
Processen blev forsinket yderligere på grund af et ministerskifte. I august 2011
stillede ministeren, Per Stig Møller, dog i udsigt, at der skulle komme et
egentligt vielsesritual, hvilket i sig selv var et vigtigt skridt i den rigtige retning,
selv om der stadig skulle være to forskellige lovgivninger for ægteskab og
registreret partnerskab. Dette lovgivningsarbejde kom dog ikke videre,
eftersom der kort efter blev udskrevet folketingsvalg.
I sit regeringsgrundlag varsler den nye S-R-SF-regering, at den vil “fjerne
forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge
yderligere tiltag i retning af en kønsneutral ægteskabslovgivning”. Alt peger
derfor imod, at vi opnår en fuld ligestilling på det kirkepolitiske område i en nær
fremtid.

Ligebehandling
Af Søren Laursen, Talsperson for Retspolitik og menneskerettigheder
LGBT Danmark er dybt engageret i arbejdet med ligebehandling i Danmark,
som særligt er forankret i samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder.
Transpolitisk talsperson Sebastian Svegaard holdt oplæg på høringen på
Christiansborg i slutningen af 2010 og medvirkede ved bedømmelserne af
indstillingerne til MIAprisen - Mangfoldighed i Arbejdslivet - i begyndelsen af
2011. Retspolitisk talsperson Søren Laursen er mødeleder for
Ligebehandlingsudvalget ved instituttet, hvor foreninger på tværs af
beskyttelsesgrundene (alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion,
samt seksuel orientering og kønsidentitet) arbejder sammen om en horisontal
tilgang til ligebehandling. I den egenskab har han i årets løb lavet
introduktioner til både den serbiske ligebehandlingskommissær med stab og
den israelske kommissær for lige muligheder på arbejdsmarkedet med stab.
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Transpolitik
Af Søren Laursen
2011 var et vigtigt år for dansk transpolitik. Blandt udvalgets mange aktiviteter
skal nævnes vores rolle i høringen i marts, hvor 120 personer indtog
Christiansborg for at drøfte transkønnedes vilkår. En begivenhed, der blev
bemærket af både politikere og medier. I løbet af året har vi også været
repræsenteret ved seminarer for flere politiske partier, for medicinstuderende
og for Dansk Sexologforening.
I april fremsatte Transpol en symbolsk markering af de alt for mange
afvisninger ved Sexologisk Kliniks 25 års jubilæum, hvor vi også fik lejlighed til
at tale med et stort antal mennesker med indflydelse på behandlingen.
I samme måned påbegyndte udvalget et projekt for at fjerne transkønnede fra
sygdomslisterne. Det har været fantastisk rørende at opleve, at hele 36
organisationer og små halvtreds sundhedsprofessionelle har støttet os i dette
krav, der netop er blevet videregivet til sundhedsstyrelsen. Fællesskrivelsen er
også oversat til engelsk og vi har leveret inputs til både WHO og den
amerikanske psykiatriforening i spørgsmålet.
Sommermånederne var kendetegnet ved en meget stor interesse for
transkønnede, der førte til ti indslag om måneden i medierne. Transpol
markerede sig også i en demonstration imod transfobi ved en konference på
Islands Brygge, hvor flittige aktivister delte oplysningsmateriale ud til politikere
og andre deltagere på konferencen.
Udvalget har afgivet høringssvar om bekæmpelse af diskrimination af
transkønnede og i forbindelse med en kampagne, der talte negativt om
transkønnede, gav vi interview til en artikel, der blev citeret i hele 32 medier.
2011 blev året, hvor Rigshospitalet lovede at overveje øget medinddragelse af
de transkønnede i beslutningerne om deres egen krop. Udvalget har arbejdet
aktivt på at ændre reglerne omkring tildeling af kønsbestemte personnumre og
vi kan glæde os over, at regeringen netop har stadfæstet Sundhedsstyrelsens
løfte om at revidere reglerne for kønskorrigerende behandling og se på
muligheden for juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.
Endelig blev vi kontaktet af en kvinde, der var udsat for at hendes University
College nægtede at udstede et nyt eksamensbevis efter hun havde fået et
navn, der svarer til det køn hun lever som.
Efter LGBT Danmark gik ind i sagen valgte uddannelsesinstitutionen at
omstille deres IT-systemer så de kunne udstede et nyt bevis til kvinden.
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LGBT Ungdom
Af Bestyrelsen, LGBT Ungdom
Året i LGBT Ungdom har været spændende og fyldt med udfordringer. Vi har
fortsat arbejdet med at sætte fokus på LGBT området i folkeskolen og har sået
kimen til store og interessante projekter.
Vi har haft stort fokus på at få styr på arbejdsgangen internt i afdelingen og har
udformet en ny struktur for arbejdet med de frivillige. Hovedelementet i den
nye struktur er faste koordinatormøder hvor repræsentanter for Ungdoms
grupper og udvalg mødes, deler viden og erfaringer, informerer bestyrelsen og
hinanden om deres arbejde samt i fællesskab er med til at udforme ungdoms
fremtidige arbejde. Den nye arbejdsgang er blevet godt modtaget af
grupperne, og det har været positivt med større kendskab til arbejdet på tværs
af grupper.
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Nye Projekter
GUG i København
Vi har startet et samarbejde med Københavns Kommune om at nå ud på alle
folkeskoler i kommunen med GUG for at informere og skabe forståelse blandt
byens skoleelever. Projektet er stadig under udformning, men der er sat penge
af til det i kommunens budgetforhandlinger og vi fortsætter planlægningen.
Queer Ungdom
Som en del af arbejdet med at blive en stadigt mere inkluderende afdeling er
der i Ungdom taget initiativ til opstarten af en ny gruppe med navnet Queer
Ungdom. En social gruppe for unge der opfatter sig selv som LGBT og/eller
queer. Det er et vigtigt skridt på vejen mod flere tilbud til de unge som ikke
altid har kunnet finde sig til rette i de allerede eksisterende grupper i
afdelingen og foreningen generelt, eller som leder efter et supplement til disse
tilbud.
Århus
Ungdom har en løbende målsætning om at styrke tilbuddene for unge i Århus.
Frivillige i byen har arbejdet hårdt for at stable arrangementer på benene, og
bestyrelsen deltog i foråret i et møde med fokus på fremtidigt arbejde.
Events
LGBT Ungdom har i løbet af året planlagt flere arrangementer. Desværre har
vi fra tid til anden været uheldige, den stort anlagte Spring Ud Dag måtte
desværre aflyses pga. colibakterier i Københavns Havn, og dette års IDAHO
markering måtte aflyses som følge af økonomiske prioriteringer.
Vi har dog haft flere store og vellykkede arrangementer, og har i løbet af året
arbejdet på at promovere Ungdom som en interessant og vigtig afdeling.
Pride
Ungdom markerede i år dagen med vores største Pride-event til dato. Op imod
60 glade og smukke unge mennesker dansede gennem København på vores
enorme vogn, og til tonerne af tidligere Ungdoms forperson DJ Dyna Moe. Vi
modtog fantastisk respons på arrangementet og glæder os til at blive endnu
bedre næste år.
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Axel Axgil-besøg
Ungdom havde inviteret ikonet Axel Axgil på besøg i foreningens lokaler hvor
han fortalte om sit liv som ung homoseksuel mand i en helt anden tid. En
inspirerende og lærerig dag.
Sankt Hans
Ungdom var repræsenteret ved dette års fejring på Amager Stand, dels ved en
fantastisk tale ved daværende forperson Kirstine, og ikke mindst i baren hvor
bestyrelsen stod for udskænkningen.
Sociale arrangementer
Vi har stigende succes med vores sociale arrangementer og arbejder på at
øge antallet, samt at finde på nye tilbud til vores medlemmer og frivillige.

Generelt
Det har været et enormt spændende år med store udfordringer. Der har været
stor gejst i bestyrelsen og blandt frivillige, hvilket har resulteret i mange gode
resultater.
Det flere gange lykkedes os at nå igennem til store medier og vi er nået bredt
ud med vores budskab. Ikke mindst i kølvandet på X-factor, som blev vundet
af en ung lesbisk pige, steg interessen, hvilket også kunne mærkes i de
sociale tilbud såsom introgruppen. Generelt har der været interesse fra nye
frivillige som kommer til afdelingen, og den tendens håber vi forsætter i det
kommende år.
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Ekstern repræsentation:
ILGA-Europe
Martin K.I. Christensen, co-chair person
ILGA-Europe, EU-netværk
Steffen Jensen, dansk repræsentant
Institut for Menneskerettigheder, Ligebehandlingsudvalget
Søren Laursen samt Sebastian Svegaard
Dansk Flygtningehjælp, Forretningsudvalget
Søren Laursen (2009-2010)
FIU – regnbue (Homoseksuelle i fagbevægelsen)
Rikke Karen Voergård-Olesen
Mainstreamingsnetværket af 2005
Rikke Karen Voergård-Olesen
Københavns LGBT Forum,
Henrik Hynkemejer
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Platforme og repræsentantskaber:
EU Fundamental Rights Agency (Wien)
Fundamental Rights Platform
Projektrådgivningen
Kønsnet
Aidsnet
NGO-Forum
NGO-Fællesinitiativet
Institut for Menneskerettigheder
Rådet for Menneskerettigheder
Dansk Flygtningehjælp
Repræsentantskabet
STOP AIDS - Bøssernes hiv-organisation
Repræsentantskabet
Sex & Samfund
Repræsentantskabet
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Landsledelsen:
Vivi Jelstrup
Forperson
Marija Vinqvist
Næstforperson

(indsuppleret september 2011)

Henrik Hynkemejer-Østergaard
Generalsekretær
Mikkel Dresler
Økonomiansvarlig
Kenneth Engberg
Peter Falk
Vibe Grevsen
Frederik Hansen
Jacob Schioldan

Suppleanter:
Susana Højsteen
Peder Holk Svendsen

Udtrådt:
HC Seidelin
Landsforperson
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Familiepolitik:

Maren Fich Granlien
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Søren Laursen
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Kunstig befrugtning:

Søren Laursen
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Søren Laursen

Retspolitik:

Søren Laursen

Spring-ud-området:

Mads Hvid
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Mads Hvid
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