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Nyt navn – en ny identitet
Af: Hans Christian Seidelin
Landsforperson
LGBT Danmark? Landsforeningens nye navn har for nogle krævet lidt
tilvænning – hvad skulle det nu til for?
Et enigt landsmøde valgte det nye navn i Århus sidste år som erstatning
for ”Landsforeningen for bøsser og lesbiske” - et navn der i stigende grad
forekom begrænsende og utidssvarende for en forening der i to omgange
havde udvidet sin formålsparagraf. Siden 1990'erne har betegnelsen ”LGBT”
(lesbian, gay, bisexual, transgender) vundet frem, og bruges efterhånden også
i Danmark. LGBT Danmark er således et sigende navn for en forening der
arbejder aktivt med emner vedrørende både seksuel orientering og
kønsidentitet.
Skiftet bort fra det gamle navn og den indgroede betegnelse ”LBL” har også
betydet et farvel til foreningens logo gennem mange år. Et nyt logo og en helt
ny visuel identitet blev afsløret til Sankt Hans på Amager Strand og har siden
spredt sig til foreningens hjemmeside, tryksager og anden grafik.
Nyt navn og logo gør imidlertid ikke arbejdet alene, og som det fremgår talrige
steder i dette års beretning arbejder LGBT Danmark målrettet og samlet på
såvel gammelkendte problemstillinger som nye udfordringer og
diskriminationsområde

Foto Jann Kuusisaari
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Konsolidering, udfordringer og
strategiske perspektiver
Af: Hans Christian Seidelin
Landsforperson
Man kan hurtigt glemme det i den travle hverdag, men i et foreningsperspektiv
er det meget kort tid siden – blot to år – at LGBT Danmark gennemgik en
meget stor organisationsforandring. Hele foreningen drives af frivillige kræfter,
og nye samarbejdsformer og -fora skal finde deres ben. Det har været og er
fortsat et spændende arbejde at få til at falde på plads, men det er bestemt
ikke frit for udfordringer. Hvordan organiserer vi arbejdet mellem de lidt for få
frivillige kræfter – og hvordan tiltrækker og fastholder vi nye? Hvornår er noget
udvikling og hvornår er det drift? - og hvem synes at hvilke dele er spændende
at arbejde med?
Driften af sekretariatet i Nygade i København falder mere og mere på plads,
og en meget kompetent kommunikationsgruppe har allerede taget aktivt del i
mange centrale opgaver.
Landsledelsen og Strategisk Forum har diskuteret måder at udnytte
foreningens ressourcer bedre og mere målrettet og har taget de første
spadestik til strategiske mål for LGBT Danmark. Landsforeningen er således
nået et langt stykke vej på meget kort tid, men skal bevare fokus på strategisk
og organisatorisk udvikling og på at dele opgaver og ansvar på den bedst
mulige måde.

LGBT Danmark som en projektorganisation
Siden World Outgames i 2009 har landsforeningen arbejdet aktivt og målrettet
på at skabe et såkaldt LGBT medborgerhus i Københavns Kommune.
Indsatsen sker i ”Københavns LGBT Forum”, et samarbejdsforum for alle
LGBT-organisationerne i København, og der tegner sig i skrivende stund et
flerårigt projekt der skal fokusere på et tættere samarbejde mellem
organisationerne, mere og bedre frivilligkoordinering og ikke mindst udvikling
af fundamentet for et regulært medborgerhus i København.
Samtidig giver landsforeningens brede fokus på menneskerettigheder og
samarbejde med andre etablerede organisationer grobund for konkrete
projekter hvor landsforeningen kan bidrage direkte og som kan varetages af
og i landsforeningen.
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Panbladet og panbladet.dk
Panbladet.dk gennemgik i sommer gennemgribende forandringer. Initiativet er
kommet fra websitets nye redaktør som trådte til i august og som har sørget
for at både sidens udseende og redaktionelle linje har fået den helt store
overhaling.
Desværre har Panbladet i den trykte udgave ligget stille i 2010 da redaktøren
ikke ønskede at fortsætte. En ny redaktør er endnu ikke fundet.

Lovgivning: Endnu en milepæl nået
Af: Søren Laursen
Talsperson for retspolitisk udvalg
Efter mange års forgæves forsøg lykkedes det i foråret 2010: Med et snævert
flertal vedtog Folketinget en ændring til adoptionsloven, så det nu er muligt for
par af samme køn at adoptere.
Siden 2002 havde forskellige kombinationer af Enhedslisten, SF,
Socialdemokraterne og de Radikale fremsat lov- og beslutningsforslag om
adoption, men de var alle blevet stemt ned. I folketingssamlingen 2008-09
fremsatte Simon Emil Ammitzbøll, på det tidspunkt løsgænger, et
beslutningsforslag, som endte med at blive vedtaget ved hjælp af en håndfuld
stemmer fra Venstre-medlemmer. Forslaget pålagde regeringen at fremsætte
et lovforslag. Det skete så i den forløbne samling, 2009-10, og selvom
regeringen stemte imod sit eget forslag blev det alligevel vedtaget med
stemmerne 60 for og 54 imod.
Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har fået fjernet denne åbenlyse
diskrimination i den danske lovgivning. På længere sigt vil det forhåbentligt
også give mulighed for at få skabt nye familier.

Kønsneutralt ægteskab og kirkelig vielse
Af George Hinge, talsperson for kirkepolitisk udvalg og
Søren Laursen, talsperson for retspolitisk udvalg
Kirkelig vielse har igen været på den politiske dagsorden i 2010, og kampen
for et kønsneutralt ægteskab havde flere strategier i spil samtidig. Først
fremsatte Liberal Alliance et beslutningsforslag. Herefter genfremsatte de
Radikale et tidligere lovforslag, mens Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten
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valgte at fremsætte to uafhængige beslutningsforslag, idet det ene
handlede om et kønsneutralt ægteskab hvor kirkelig vielse var undtaget, mens
det andet netop handlede om kirkelig vielse.
LGBT Danmark ønsker at fjerne lovens forbud imod, at folkekirken og de
andre trossamfund kan yde den samme service i forhold til par af samme køn,
som de i dag kan, når det gælder par af forskelligt køn. LGBT Danmark
ønsker ikke at blande sig i, hvordan de forskellige religiøse samfund udfører
deres ritualer, og vi vil heller ikke tvinge nogen til at udføre ritualer, som de
ikke mener der er hjemmel for i deres tro. Men vi mener, at det er kritisabelt, at
den danske lovgivning forbyder trossamfundene at udføre en gyldig vielse af
to mænd eller to kvinder.
I foråret tegnede sig et flertal i folketinget for at ændre loven. Regeringen gav
sig selv en bremseklods ved at nedsætte et kirkeudvalg, som skulle lave en
udredning, og nægtede at tage stilling til noget inden da. Dermed blandede
regeringen det kønsneutrale ægteskab og kirkepolitik sammen, hvilket er
noget vrøvl. Det kønsneutrale ægteskab handler alene om, at der ikke skal
være forskellig lovgivning til regulering af parforhold afhængig af parternes
køn.
Udvalget kom så i september med en meget afdæmpet anbefaling, der stort
set fastholder status quo, nemlig en kirkelig velsignelse uden juridisk
gyldighed. Udvalgssvaret er lige nu i høring, og det er derfor endnu uvist, om
politikerne vil indrette lovgivningen efter folkekirkens mindste fællesnævner,
eller om de vil åbne for, at trossamfundene kan få lov til at spille 100% med i
forhold til lgbt-personer. Uanset hvad, vil LGBT Danmark følge sagen nøje.
De tre forslag, der blev bragt til afstemning, faldt som følge af regeringens
beslutning om at nedsætte et udvalg. Inden da lykkedes det LGBT Danmark at
få ændret ordlyden i lovforslaget, så parternes køn ikke nævnes specifikt som
mand eller kvinde, men at der i stedet står ’uanset disses køn’, altså en mere
inkluderende formulering.

Ligebehandling – på tværs
Af Søren Laursen
Talsperson for menneskerettighedsområdet
Ligebehandling er i dag et vigtigt sagsområde, som handler om, at alle
borgere skal have samme muligheder og ikke må diskrimineres. LGBT
Danmark arbejder intensivt med at sikre, at kønsidentitet og seksuel
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orientering ikke stilles i baggrunden i forhold til andre mulige
diskriminationsgrunde.
Landsforeningen har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Institut for
Menneskerettigheder, som har givet mange muligheder for at tale sagen.
Eksempelvis havde landsforeningen via instituttet et to timer langt møde med
Ugandas Menneskerettighedskommission for at forklare om LGBT-personers
rettigheder.
I løbet af sommeren kom det frem, at den danske regering havde foreslået en
udvanding af en passage i udkastet til konventionen om bekæmpelse af vold
mod kvinder, som er under behandling i Europarådet. Forslaget gik ud fjerne
udkastets specifikke omtale af diskriminationsgrunde, herunder kønsidentitet
og seksuel orientering.
På initiativ af landsforeningen har Ligebehandlingsudvalget ved Institut for
Menneskerettigheder udarbejdet en fælles henvendelse til regeringen for at få
den til at trække forslaget tilbage. Henvendelsen samlede en bred vifte af
organisationer på tværs af diskriminationsområderne: Kvinderådet (køn),
Ældremobiliseringen (alder), Danske Handicaporganisationer, PTU, Center for
Ligebehandling af Handicappede (handicap), Dansk-Russisk Forening, DRC,
ENAR og Rådet for Etniske Minoriteter (race og etnicitet), samt LGBT
Danmark (kønsidentitet og seksuel orientering). Endnu et eksempel på, at
samarbejdet via Institut for Menneskerettigheder giver en mulighed for
konkrete fællesinitiativer med en bredde, som ikke tidligere var mulig.

Kampen imod hadforbrydelser
Af Kenneth Engberg
Talsperson for hadforbrydelser
LGBT Danmark har i dette år brugt meget tid på samarbejde med Institut for
Menneskerettigheder. Vi deltager i et projekt under titlen ”Tracing and Tackling
hate crimes against LGBT persons” (Registrering og håndtering af
hadforbrydelser mod LGBT-personer). Projektet er et EU projekt hvor 8 andre
lande og deres hovedstader deltager; Berlin, Bukarest, Dublin, Lissabon,
London, Paris, Riga, Stockholm og København. I de enkelte lande skal LGBTmiljøet beskrive deres rettigheder og hvordan virkeligheden ser ud, og der skal
bl.a. laves kurser for politiet.
Samtidig er der lavet et anonymt indrapporteringssystem, hvor et offer kan
beskrive sit overfald samt til slut udskrive den og tage den med til politiet. Det
er ikke i stedet for at gå til politiet, men tænkt som en hjælp til at lette det at gå
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til politiet. Indrapporteringssystemet bliver snart linket så man via
www.lgbt.dk kan komme direkte til rapporteringssiden.
Som en del af dette projekt er der lavet to pjecer, hvor den ene retter sig mod
politiet og deres håndtering af hadforbrydelser. Den anden pjece retter blikket
mod miljøet for at opfordre ofre for hadforbrydelser til at gå til politiet. Politipjecen er udkommet og bliver brugt til undervisning af politiet og pjecen til
miljøet kommer ret hurtigt efter.
Den 25. og 26. august afholdt Institut for Menneskerettigheder i samarbejde
med LGBT Danmark det første kursus om
hadforbrydelser. Kurset var tilrettelagt til politiet,
og Københavns Politis Cityafdeling deltog.
Kurset blev positivt modtaget, bl.a. fra politiets
side. Det er det første kursus, som vi nu vil
prøve at finde midler til at kunne holde for flere
politistationer.
Københavns Kommune, Frederiksberg
Kommune, Københavns Politi og Institut for
Menneskerettigheder har netop afviklet deres
anden store kampagne ”Stop Hadforbrydelser
2010” (Blå øjne) som var en opfølgning på ”Det
er ikke en kriminalitet at være dig selv”. LGBT
Danmark deltager alle de steder, hvor vi har
mulighed for at yde indflydelse, i såvel
udformning som evaluering af projekter.

Det nyeste initiativ er et projekt lavet af
Københavns Kommune i samarbejde
med LGBT Danmark, Københavns
Politi og Institut for
Menneskerettigheder under
overskriften ”AV – anmeld vold”.
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Internationale landvindinger
Af Steffen Jensen
Talsperson for Internationalt Politisk Udvalg
Danmark sakker fortsat mere og mere bagud i forhold til andre lande, når der
drejer sig om ægteskab for to personer af samme køn. Det er nu muligt at
indgå ægteskab helt på lige fod med to personer af hvert sit køn i følgende
lande: Spanien, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Island, Portugal, Canada,
Sydafrika, Argentina og nogle stater i USA. Registreret partnerskab – eller
noget tilsvarende – kan indgås i 20 lande udover Danmark.
ILGA-Europe har lavet en sammenligning af den lovgivningsmæssige situation
for LGBT’er i Europa, og på denne liste topper Sverige med Spanien, Holland,
Belgien, Norge og Island på en delt andenplads. Først derefter følger
Danmark sammen med England lige foran Andorra.
De 47 medlemslande af Europarådet har vedtaget en historisk anbefaling om
menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Anbefalingen slår fast, hvordan internationale menneskerettighedsstandarder
skal anvendes i forhold til LGBT personer og indeholder specifikke forslag om,
hvordan landene skal forbedre lovgivning, politikker og praksis for at
bekæmpe diskrimination af LGBT personer på en lang række områder.
Herudover anbefales landene at sikre, at nationale
menneskerettighedsstrukturer har et klart mandat til beskæftige sig med
diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Også Europarådets parlamentarikerforsamling som omfatter
parlamentsmedlemmer fra de 47 lande har vedtaget en tilsvarende resolution
mod diskrimination af LGBT’er.
Inden for EU er der ligeledes fremskridt at notere – selv om det længe ventede
direktiv mod diskrimination på alle de områder, EU beskæftiger sig med lader
vente på sig. EUs ministerråd har en arbejdsgruppe om menneskerettigheder,
som har offentliggjort en værktøjskasse med forslag til, hvordan man fremmer
og beskytter menneskerettigheder for LGBT personer. Desuden har EU
kommissionens direktorat for indre anliggender udsendt en såkaldt note om
transpersoners rettigheder i de 27 medlemslande.
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Global South
Af Jacob Schioldan
Internationalt Politisk Udvalg
LGBT Danmarks Internationale Politiske Udvalg satte sig i 2009 for at
udarbejde en ny strategi for styrkelse af LGBT-menneskerettigheder i det
globale Syd. Arbejdet udmundede april 2010 i en strategi, som udpeger fem
målsætninger:






At indarbejde LGBT-menneskerettigheder i udviklingsbistanden
At støtte LGBT-menneskerettighedsforkæmpere i det globale Syd
At støtte den politiske LGBT-menneskerettighedskamp på globalt
niveau
At udbrede kendskabet til LGBT-menneskerettighedssituationen i det
globale Syd i Danmark gennem oplysningsaktiviteter
At inddrage virksomheder, forskningsinstitutioner, sportslige
organisationer og andre aktører der kan fremme LGBTmenneskerettigheder i det globale Syd

Arbejdet med strategien har givet en række konkrete resultater:
LGBT Danmark blev medlem af Projektrådgivningen, en sammenslutning af
250 danske udviklingsorganisationer, hvilket udover at give adgang til
Projektpuljen med henblik på at finansiere LGBT-udviklingsprojekter i det
globale Syd også vil være en stærk platform for lobbyarbejde blandt danske
organisationer.
Et debatarrangement i fællesskab med Amnesty, Mellemfolkeligt Samvirke og
Aidsfondet, der gav god feedback omkring hvordan man fra dansk side
kommer igang med arbejdet omkring LGBT-menneskerettigheder i
udviklingslande.
Etableringen af en ”kaffeklub” med repræsentanter fra LGBT Danmark og de
tre ovenfor nævnte organisationer, der sigter på at etablere et netværk for
danske udviklings- og menneskerettighedsorganisationer, der ønsker at
arbejde med LGBT-spørgsmål.
En fælles kronik i med samme tre organisationer i Information, ”Der er bøsser i
Afrika”, der satte fokus på menneskerettighedssituationen for LGBTere i det
globale Syd samt opfordrede den danske regering til at prioritere området.
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Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
Af Rikke Karen Voergård-Olesen
Talsperson for Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
Udvalget har i løbet af det sidste år deltaget i og bidraget på en række
konferencer:






´Kan du være dig selv på jobbet´ den 24. november 2009. (Arr.:
FIU ligestillings regnbuenetværk). Rikke holdt et oplæg med titlen:
Heteronormativitet i arbejdspladskulturer.
Lambda konferencen i Odense den 14. maj 2010. (Arr.: Lambda)
Rikke holdt et oplæg med titlen: Normativiteter i arbejdspladskulturer.
Høring om anti-diskrimination den 21. september 2010. (Arr.:
Netværket af socio-økonomiske eksperter i anti-diskrimination, Human
European Consultancy.)
Rikke holdt et oplæg om Seksuel orientering og køn, som
hierarkiserende sorteringsredskaber i arbejdslivet. Peter Ussing og
Rikke deltog på konferencen.

Forud for konferencen den 21. september 2010 havde eksperterne udarbejdet
et udkast til en landerapport, som belyser LGBT personers situation på det
danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg havde forud for
konferencen udarbejdet en omfattende skriftlig feedback på landerapporten.
Ekspertudvalget udtrykte stor tilfredshed med vores bidrag og er i skrivende
stund i gang med at revidere Landerapporten.
Udvalget arbejder på løbende at vedligeholde samt skabe kontakt til flere
samarbejdspartnere. I løbet af det sidste år har Rikke på udvalgets vegne
indledt samarbejde med Dennis Kristensen og Nanna Højlund fra FOA.
Udvalget har til hensigt at fortsætte samarbejdet, og støtter FOA i deres
proces mod at sætte LGBT spørgsmål højt på dagsordenen.
Ligeledes forsøger udvalget at påvirke og netværke med andre relevante
samarbejdspartnere. F.eks. deltager Rikke på Udvalgets vegne på
netværksmøder i Mangfoldighedsnetværket af 2005 samt i FIU ligestilling
Regnbuenetværkets møder.
Udvalget bliver ind i mellem kontaktet af journalister og er vi er behjælpelige
med viden til artikler/udsendelser om LGBT personers situation i arbejdslivet.
Desværre får udvalget meget få henvendelser fra LGBT personer, som føler,
de er blevet udsat for diskrimination. Således har Ligebehandlingsnævnet
stadigvæk ikke behandlet klagesager om seksuel orientering eller
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kønsidentitet. LGBT Danmark arbejder for at diskriminationsberørte
generelt set bliver bedre rustede til at gennemføre en klageproces.
Fagforeningerne efterlyser konkrete diskriminationssager. Derfor er udvalget i
færd med at udtænke strategier for bedre at kunne indsamle eksempler
på ”sager”.
I det forgangne år har Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg afholdt få møder. Vi
håber at få flere medlemmer i udvalget, og vi er opmærksomme på
samarbejdsmulighederne med den nystartede Kompetencegruppe, som flere
af udvalgets medlemmer også er med i.

LGBT Ungdom
Af Bestyrelsen, LGBT Ungdom
Det har været et ret begivenhedsrigt og aktivt bestyrelsesår for LGBT Ungdom.
Først og fremmest har foreningen fået et nyt navn og ungdomsafdelingen
hedder nu, som de fleste ved, Ungdomsafdelingen i Landsforeningen for
bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, i daglig tale LGBT Ungdom.
Navneændringen blev vedtaget til landsmødet i november 2009, hvor LGBT
Ungdom var repræsenteret ved samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Til landsmødet fik vi vedtaget en kontingentændring, således at vi nu
indkasserer det fulde kontingent i stedet for at betale en andel til
Landsforeningen. Desuden har vi indført et støttemedlemskab af LGBT
Ungdom, for folk der gerne vil støtte
ungdomsafdelingens arbejde, men er
for gamle til at være medlemmer.
Ved landsmødet fik vi derudover
kontakt til en aktivist i Århus og det
samarbejde har ført til flere aktiviteter
for unge i Århus. Vi håber, at det
samarbejde kan føre til en aktiv
ungdomsafdeling i Århus.

Foto LGBT Ungdom

I år fyldte LGBT Ungdom 5 år og den
glædelige begivenhed blev fejret
med en hyggelig reception med taler
og en meget flot kage med vores
logo på.
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Events
På eventområdet har det været et aktivt år. Vi markerede IDAHO
(International Day Against Homophobia) med en event på Rådhuspladsen
under overskriften: Ligestilling under konstruktion. De deltagende fik god
respons fra folk på gaden, og den store underskriftsvæg, vi havde opsat, blev
efterfølgende overleveret til justitsminister Lars Barfoed.
August måned var en meget travl måned for LGBT Ungdom. Vi deltog i
Københavns kommunes festival Kulturhavn, hvor vi fredag havde et
menneskebibliotek og søndag et
GUG-oplæg. De to arrangementer
var ikke velbesøgte, men vi har nu
afprøvet den mulighed også.
Mandag d. 16.
august var det den
årlige Spring Uddag og vi
markerede den
med en event på
Foto LGBT Ungdom
Islands Brygge
under over-skriften:
LGBT Ungdom ”
springer ud” i
havnen. På trods
af lidt
vanskeligheder, så som colibakterier i vandet, der umuliggjorde badning i
havnen, fik vi markeret dagen i fin stil med et spændende fotoshoot, som vi
glæder os til at se. Vi fik også en smule pressedækning af Ekstra Bladet og P4.
Til Copenhagen Pride var LGBT Ungdom også synlige. GUG var til stede på
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Pride Square og tog sig af det oplysende arbejde, og hele
afdelingen gik med i paraden.
I februar havde vi besøg af ungdomsaktivister fra den finske LGBTorganisation SETA. Vi holdt et interessant seminar omkring inklusion i
foreningsarbejdet og håber på, at det kan føre til fremtidigt samarbejde,
eventuelt med et besøg i Helsinki til Helsinki Pride.
Derudover var vi på internationalt plan repræsenteret til IGLYO’s
generalforsamling i Skotland i december.
Vi har i bestyrelsesåret 2009/2010 haft fokus på seksualundervisningen og har
arbejdet målrettet på at få gjort LGBT-området til en obligatorisk del af
seksualundervisningen i folkeskolen. Vi skrev i december ’09 et åbent brev til
Bertel Haarder i forbindelse med regeringens undersøgelse af undervisningen
i folkeskolen og forsøgte uden held at få lov til at komme med til regeringens
stormøde herom i februar.
Derudover forsøgte vi at få den nyudnævnte undervisningsminister Tina
Nedergaard i tale, også her uden det store held.
VU var til gengæld til at få i tale, da vi i april blev inviteret med til en
ligestillingsdag, og her talte vi om de problemstillinger, der stadig er i
lovgivningen for LGBT-personer.
Det er vigtigt for os, at LGBT Ungdom er et sted, man har lyst til at komme og
hvor vores medlemmer og frivillige føler et fællesskab. Derfor har vi afholdt
gruppemøder, hvor medlemmer af afdelingens grupper kunne mødes og dele
viden og lære hinanden at kende. Gruppemøderne har af og til haft temaer
som inklusion af biseksuelle og transkønnede og har således også haft en
uddannende karakter. Vi håber, at det er et initiativ, der vil blive videreført af
den næste bestyrelse.
Desuden afholdt vi i august måned en velbesøgt fest for vores frivillige.
Vi har set en stigning i antallet af besøgende til vores sociale arrangementer
og vi har oplevet en større tilslutning til vores events. Derudover har vi oplevet
en markant stigning i antallet af frivillige. Vi har i det hele taget fået meget
positiv respons på vores arbejde med at skabe et godt sammenhold i
foreningen.
Det har været et spændende og udfordrende bestyrelsesår i LGBT Ungdom
og vi er glade for og stolte af at kunne præsentere så mange gode resultater
og nye tiltag.
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Kompetencegruppen
Af Vivi Jelstrup
Kompetencegruppen havde sit første møde i maj 2010. Tanken er at skabe en
forbedret seksualundervisning og efterhånden udvide arbejdsområdet til at
omfatte flere dele af samfundet, som skal tilbydes “LGBT-kompetence”.
Inspirationen kommer især fra Sverige, som i mange år har arbejdet med at
give HBT-kompetence til mange forskellige dele af samfundet.
Kort efter det første møde i gruppen kom en henvendelse fra Ungdomsbyen,
som ønskede et samarbejde om “Projekt Respekt”. En del af gruppen er gået
aktivt ind i dette sammen med en del af Gå-Ud-Gruppen (GUG), da projektet
henvender sig til både lærere og elever i folkeskole og ungdomsuddannelser.
Kompetencegruppens mødefrekvens er høj (!) for tiden, og gruppen består
både af medlemmer som er meget aktive, og af andre som lige nu ikke kan
være så aktive men som følger arbejdet på mails og til enkelte møder.
Kompetencegruppen består i alt af ca. ti medlemmer. Yderligere er tre
personer fra GUG tilknyttet det konkrete ”Projekt Respekt”.

Rådgivningerne
Af Vivi Jelstrup
Rådgivningen i København fordoblede sidste efterår sin åbningstid til to
ugentlige aftener. Men ved sommerferien i år (hvor vi som i fjor holdt åbent)
ønskede rådgiverne færre vagter, så vi er gået tilbage til én ugentlig
åbningsaften.
Gruppen består af 8 personer (både L og G og B og T), heraf en jurist, som
tager sig af de lovgivningsmæssige spørgsmål, som vi har en del af.
Gruppens øvrige rådgivere beskæftiger sig med alle andre emner.
Der har været et par udskiftninger i år, men vi er en god blanding af “gamle”
og “nye” rådgivere – de “ældste” har været med i 5 år. Der har i årets løb
været it-problemer og problemer med at få adgang til lokalerne, men nøgler og
nye computere har løst udfordringerne – dejligt!
Vi arbejder kontinuerligt på synlighed, bl.a. gennem forbedring af
hjemmesiden og ved at lægge foldere ud mange steder.
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I september havde vi sammen med Ungdomstelefonen en
inspirerende uddannelsesdag om konflikthåndtering og rådgivning, samt om
transkønnethed.
Ungdomstelefonen består af syv kvinder og mænd – heraf to med anden
etnisk baggrund end dansk. De får lidt færre henvendelser på telefon, men lidt
flere på mail og chat i forhold til i fjor.
Gruppen er engageret og arbejder på større synlighed, bl.a. med søgning af
midler og med nyt logo, som de venter svar på.
Rådgivningen i Århus består af en stabil gruppe på fem personer. De
arbejder dog på at få nogle yngre med i gruppen. Rådgivningen holder til på
Café Sappho – og er rigtig glade for det.
Antal henvendelser er meget svingende – bl.a. har der været en del fra
psykologer og socialrådgivere. Flest henvendelser på mail. Der bliver arbejdet
på at komme til fælles arrangementer i København fremover.

Løst og fast fra T-gruppen
Vi har mødtes 2 gange månedligt, skiftevis mandag og fredag. Mandag har vi
besluttet skal være vores temadag og fredag er til hygge og byture.
Vi er en trofast kerne på en 6-8 stykker, som jævnligt eller altid dukker op. De
nye der viser sig ind imellem spænder over hele spektret fra folk der betegner
sig selv som "queer" til egentlige transseksuelle. Nogle af dem ser vi igen,
andre ikke.
De fleste tilhørende selve "kernen", må nok siges at høre til den sidste gruppe,
det vil sige nogle der ønsker et egentligt kønsskifte. Snakken i gruppen går
derfor en del på udveksling af erfaring/ viden med disse muligheder i Danmark
eller udenlands.
Vedrørende det biologiske køn, så fordeler gruppen sig på ca. halvt af hver,
hvilket alle oplever som meget
inspirerende. Aldersmæssigt er de fleste 40-50 år, så de få unge, der viser sig,
forsøger i øjeblikket at starte en transungdomsgruppe under LGBT Ungdom.
Vi har nydt meget i T-gruppen at mødes med de andre grupper i LGBT
Danmark, fx i forbindelse med cafemøderne på Toppen i Nygade. Det er
interessant og givende se på ligheder og forskelle med hensyn til bl.a.
udspringssituationen og diskrimination. Noget vi sikkert stadig kan have stort
udbytte af i fremtiden.
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LGBT Biblioteket
Af Anders Rode
LGBT Biblioteket
LGBT Biblioteket er bibliotekets nye navn, efter at foreningen på landsmødet
2009 ændrede navn. Biblioteket har i beretningsåret været åbent hver eneste
tirsdag kl. 17-20.
Biblioteksgruppen har haft velkommen tilgang af nye medlemmer og ved siden
af den daglige drift arrangeret to åbne forfatteraftener med Carsten Nagel
(13/4) og Bente Clod (28/9).
Støtteforeningen har igen i år bidraget med nye bøger, og desuden er der via
andre kanaler sket anskaffelser, så Biblioteket er forsynet med de relevante
nye bogudgivelser på dansk.
De 3.850 bogtitler på reolerne kan ses og søges på
www.librarything.com/catalog/lblbiblioteket og her præsenteres hver enkelt af
de mange danske bøger nu med en kort beskrivelse med hovedvægt på
oplysning om bogens lgbt-relevans.
Bibliotekets hjemmeside er
fornyet og forsynet med link til
ovennævnte katalog og til
Støtteforeningens meget
efterspurgte litteraturlister.
LGBT Biblioteket er blevet
portrætteret i radioprogrammet
Skønlitteratur på P1. Et
samarbejde med Widener Library,
Harvard University indebærer, at
Biblioteket kanaliserer lgbtmateriale fra Danmark til det
amerikanske forskningsbibliotek.

Foto Peter Falk
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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 Voergaard-Olesen
Mainstreamingsnetværket af 2005
Rikke Karen Voergaard-Olesen
Københavns LGBT Forum,
Hans Christian Seidelin, koordinator,
Steffen Jensen og Peder Holk Svenden, medlemmer
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Platforme og repræsentantskaber:
EU Fundamental Rights Agency (Wien)
Fundamental Rights Platform
Projektrådgivningen
Kønsnet
Aidsnet
NGO-Forum
Institut for Menneskerettigheder
Rådet for Menneskerettigheder
Dansk Flygtningehjælp
Repræsentantskabet
STOP AIDS - Bøssernes hiv-organisation
Repræsentantskabet
Sex & Samfund
Repræsentantskabet
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Landsledelsen:
HC Seidelin
Landsforperson
Lone Melchior Hvidegaard
Landsnæstforperson
Henrik Hynkemejer-Østergaard
Landskasserer
Mikkel Dresler
Kenneth Engberg
Peter Falk
Vivi Jelstrup
Jacob Schioldan (indsuppleret april 2010)
Suppleanter:
Mikkel Broe
Udtrådt:
Peder Holk Svendsen (april 2010)
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Talspersoner:
Landsforperson:

HC Seidelin

Landsnæstforperson:

Lone Melchior Hvidegaard

Adoption:

Søren Laursen

Arbejdsmarked:

Rikke Voergård-Olesen

Hadforbrydelser:

Kenneth Engberg

Internationalt:

Steffen Jensen

Familiepolitik:

Maren Fich Granlien

Forældreskab og orlov:

Søren Laursen

Kirkepolitik:

George Hinge

Kunstig befrugtning:

Søren Laursen

Minoritetsetnisk:

Søren Laursen

Retspolitik og menneskerettigheder: Søren Laursen
Spring-ud problematik:

Kirstine Østergaard Andersen

Sundhed - herunder hiv/aids: Anders Pedersen
Transpersoner & transpolitisk: Robin Sebastian Svegaard
Udlændingeret (asyl og familiesammenføring): Søren Laursen
Ungdomspolitik:
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Kirstine Østergaard Andersen

