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POLITIK
LGBT+ Danmark forventer flere politiske fremskridt i 2022:

Folketinget vedtog i februar 2022 at smidiggøre adgangen til medmoderskab og at anerkende transpersoners 
juridiske køn ift. forældreskab. 

Folketinget tog i marts stilling til et borgerforslag om at indføre medfaderskab i dansk lovgivning til familier, der 
består af to fædre. Forslaget blev støttet bredt. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge 
mulighederne for at gøre surrogasi lovligt i Danmark, både i altruistisk form og evt. mod betaling. LGBT+ 
Danmark forventer at sidde med i arbejdsgruppen og vil arbejde for en velreguleret og etisk forsvarlig model, 
der tager hensyn til både tiltænkte forældre, fødende kvinde og barn.

Ifølge regeringen bliver lovforslaget om at afskaffe nedre aldersgrænse for adgang til juridisk kønsskifte 
inkludereret i lovprogrammet for næste folketingsår 2022/23, og LGBT+ Danmark håber, at det vil blive bragt til 
afstemning i Folketinget inden nytår. 

LGBT+ Danmark vil desuden presse på for, at regeringen indfører forbud mod omvendelsesterapi, som 
regeringen allerede ved World Pride 2021 udtrykte ambitioner om.

Foruden arbejdet mod de lovmæssige ændringer deltager LGBT+ Danmark til maj i en konference i Oslo 
med de øvrige LGBT+ aktører i Norden, med bl.a. det formål at nedsætte et fælles nordisk LGBT+ råd. Dertil 
deltager vi naturligvis ved årets prides og folkemøde på Bornholm med politiske debatter og arrangementer. 
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SOCIALT ARBEJDE
I 2022 vil vi fastholde og fortsætte den gode udvikling, der er igangsat de foregående år, ift. at skabe flere 
trygge sociale fællesskaber for LGBT+ personer i hele landet.

Det gør vi bl.a. ved at tilbyde, at LGBT+ personer i hele landet kan engagere sig som en frivilliggruppe i LGBT+ 
Danmark for at lave sociale fællesskaber i deres nærområde. Grupperne understøttes af sekretariatet med 
budget, kurser, informationskanaler og faglig sparring. 

Som samarbejdsforening med de mindre LGBT+ organisationer samarbejder og understøtter LGBT+ Danmark 
deres arbejde for flere og mere synlige sociale LGBT+ fællesskaber. 

Vi vil i 2022 fortsætte med at facilitere samarbejde på tværs af LGBT+ organisationerne gennem ‘Netværket 
for LGBT+ miljøet i Danmark’ og LGBT+ Danmarks tilbagevendende årskonference for hele miljøet.
 
Indsatserne på ungeområdet fortsætter i 2022 med at skabe trygge sociale fællesskaber for unge LGBT+ 
personer gennem AURA-fællesskaberne over hele landet, og gennem ungdomslejre i foråret, sommeren og 
efteråret. 

Ligeledes fortsætter Besøgsvennetjenesten med at skabe socialt samvær for ældre LGBT+ personer i 
Københavns Kommune.
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RÅDGIVNING OG VIDEN
I 2022 fortsætter LGBT+ Danmarks rådgivning til LGBT+ personer og pårørende i Aalborg, Aarhus og 
København. Åbningstiderne bliver i 2022 fordelt mere bredt over ugen, således, at man kan ringe, maile og 
chatte med rådgiverne mandage, tirsdage og torsdage - uanset hvor i landet, man befinder sig. 
Tirsdage har Transit Talk åbent for henvendelser specifikt ang. kønsidentitet. 

LGBT+ Danmark tilbyder fortsat Transit samtalegrupper for personer med overvejelser omkring deres 
kønsidentitet i Aarhus og København, og i 2022 som noget nyt også i Aalborg. Udover samtalegrupperne 
for unge og voksne, bliver der i 2022 også tilbudt grupper for nærtstående samt for engelsk-sprogede i 
København.

I 2022 forstærker vi foreningens juridiske rådgivning med særligt fokus på familieret. 
Vidensformidling og kompetenceudvikling til det omkringliggende samfund bliver ligeledes en styrket indsats i 
2022, sådan at vi kan være med til at skabe tryggere arbejdspladser, skoler og institutioner for LGBT+ personer.
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NATIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER
LGBT+ Danmark fortsætter i 2022 arbejdet med at konsolidere og udvide foreningens projektindsats både 
nationalt og internationalt.

Det er et vilkår i det projektbaserede arbejde for lige rettigheder, bedre vilkår og trivsel for LGBT+ personer, 
at bevillinger er midlertidige og med jævne mellemrum udløber. Dette stiller skærpede krav til langsigtet og 
strategisk fundraising mhp. at indsatserne til gavn for foreningens målgruppe kan fastholdes og udvikles.

I 2022 vil LGBT+ Danmark særligt prioritere at finde eksterne midler til udvikling af foreningens sociale tilbud 
til både voksne og unge i hele landet og med særligt fokus på de mest udsatte iblandt os. Ligeledes søges 
eksterne midler til fortsat udvikling, udvidelse og kapacitetsopbygning af foreningens rådgivningstilbud.

Også foreningens internationale indsatser søges forlænget og udviklet i 2022 med særligt fokus på 
Østafrikaprogrammet og den fortsatte kapacitetsopbygning af vores partnere dér. Derudover forsøges den 
internationale projektportefølje udvidet med projekter i Østeuropa. 
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