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Året 2021 startede midt i endnu en corona-nedlukning af frivilligtilbud og sekretariat med dertilhørende 
hjemmearbejde, Teams-møder, online arrangementer og alle mulige (og umulige) krumspring for at opretholde 
fornemmelsen af fællesskab og samhørighed. Der skal lyde en kæmpe ros til alle ansatte, ansvarlige projekt- 
og gruppeledere og frivillige i hele landet for at have holdt modet oppe i den periode. Antallet af henvendelser 
til vores rådgivninger steg betydeligt under nedlukningen, og vi formåede at holde åbent for telefon, mail og 
chat hen over en periode, der trak væsentlige veksler på manges velvære. For andre var det en periode, hvor 
online formaterne gjorde det nemmere at deltage, og vi tager vigtigheden af tilgængelighed på dén måde med 
os ind i fremtiden.
 
Da foråret kom, og alting åbnede mere op, tog vi i den grad fat. Foreningen arrangerede sammen med LGBT 
Asylum, Copenhagen Pride, Copenhagen 2021, Sabaah og Intersex Danmark en perlerække af høringer på 
Christiansborg, hvor der blev sat fokus på emner som familie-, asyl-, udviklings- og ungdomspolitik, og flere af 
høringerne har bidraget til lovforbedringer på centrale områder. Dét skal vi være rigtig stolte over! Vi sender en 
stor tak til de personer, der i forbindelse med høringer valgte at stå frem med deres personlige historier.
 
Foråret bød også på en flytning af sekretariatet i Vestergade i København fra 4. ned til 2. sal. Vi flyttede 
til større lokaler og er virkelig glade for de forhold, vi nu kan tilbyde. Der er plads til alt fra bibliotek over 
fællesspisning til regnbuerytmik, og lokalerne summer af liv alle ugens dage.
 
I løbet af forsommeren og efteråret skete der en markant stigning i henvendelser om opkvalificering fra 
skoler, institutioner, kommuner og virksomheder, og vi var ude at holde oplæg, foredrag og kurser om LGBT+ 
opkvalificering for mere end 1.200 fagprofessionelle i 2021. Det er fantastisk at mærke efterspørgslen efter 
viden og redskaber til at skabe tryggere rum og fællesskaber for LGBT+ personer.  
 
I 2021 effektueredes beslutningen om at nedlægge LGBT+ Ungdom som selvstændig forening og i stedet 
udvide LGBT+ Danmarks bestyrelse med pladser med forrang for unge under 25. Arbejdet med den overgang 
er gået godt, samtidig med at den nye samlede bestyrelse har haft fokus på særligt at arbejde med det 
strategiske perspektiv for foreningens arbejde de kommende år. 
 
Finansielt sluttede året også virkelig glædeligt, da det lykkedes at sikre en finanslovsbevilling på 4 millioner 
kroner om året de næste 3 år. Det betyder en helt ny horisont i forhold til at understøtte og planlægge de 
mange sociale tilbud og indsatser, vi har på landsplan.
 
Så vi ser endnu engang tilbage på et år med høj aktivitet, vækst og læring på mange planer, der giver os energi 
og mod på fremtiden.

SUSANNE BRANNER JESPERSEN
SEKRETARIATSCHEF

ASK ULRICH PETERSEN
FORPERSON

 

  
 

FORORDFORORD



9

MEDLEMMER



10 11

MEDLEMMER

I alt har LGBT+ Danmark pr. april 2022 1.435 medlemmer, herunder både personlige og 
virksomhedsmedlemmer. Til sammenligning havde foreningen i september 2020 1.352 medlemmer og i april 
2019 960 medlemmer. 

PERSONLIGT MEDLEMSKAB
I december 2021 igangsattes en medlemskampagne under overskriften “Vi har brug for hinanden” mhp. at 
hverve medlemmer til foreningen. Pr. april 2022 har LGBT+ Danmark 1.427 personlige medlemmer, herunder 
817 medlemmer på ordinært kontingent, 444 på ungdomskontingent, 102 på nedsat kontingent og 64 
støttemedlemmer. 

VIRKSOMHEDSMEDLEMSKAB
For at øge trivsel og tryghed for LGBT+ personer på landets arbejdspladser reviderede LGBT+ Danmark i 2021 
foreningens tilbud om medlemskab for virksomheder. Virksomhedsmedlemskabet giver virksomheder mulighed 
for at støtte foreningen og til gengæld modtage hjælp til at arbejde med LGBT+ inklusion og repræsentation 
på arbejdspladsen i form af oplæg, løbende sparring, netværksmøder og særlige virksomhedsrettede 
nyhedsbreve. Pr. april 2022 har LGBT+ Danmark 8 virksomhedsmedlemmer.

ANTAL MEDLEMMER PR. KATEGORI 5. APRIL 2022
Sammenlignet med september 2020 og april 2019

MEDLEMMER
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INDTÆGTER OG UDGIFTER
LGBT+ Danmark har til formål at skabe lige rettigheder, muligheder og bedre trivsel for LGBT+ personer i 
Danmark og internationalt. Vores fortsatte virke er afhængig af al den støtte og opbakning, vi kan få, både 
socialt, politisk og økonomisk. I det følgende ses det, hvor foreningen får sine midler fra, og hvordan de 
anvendes. 

Opdeler man indtægterne for 2021 pr. type (se model: Indtægter), ses det, at mere end halvdelen af LGBT+ 
Danmarks indtægter er øremærket foreningens projekter med en næsten ligelig fordeling mellem nationale og 
internationale projekter. Derudover udgør offentligt driftstilskud en stor del af foreningens indtægtsgrundlag. 
Foreningens egenfinansiering, herunder bl.a. medlemskontingenter udgør en tiendedel af foreningens samlede 
indtægter i 2021.

Opdeler man udgifterne for 2021 pr. type (se model: Udgifter), ses det, at projektudgifterne modsvarer 
de projektøremærkede indtægter, mens stabsfunktioner er den næststørste udgiftspost. Stabsfunktioner 
dækker bl.a. over frivilligunderstøttelse, politisk interessevaretagelse, kommunikation, administration, IT, og 
driftsudgifter, herunder revision. Direkte udgifter til frivillige, som ikke dækkes af foreningens projekter, og 
udgifter til lokaler udgør tilsammen ca. en tiendedel af foreningens samlede udgifter i 2021. 

Også i 2021 var det en prioritet at sikre en bæredygtig økonomi, og det lykkedes at sikre en 3-årig videreførelse 
af foreningens finanslovsbevilling på 4,0 mio. kr. om året i perioden 2022-2024. Derudover har sekretariatet 
igen i 2021 søgt en lang række af både offentlige og private fonde og puljer til både videreførelse af 
igangværende og udvikling af nye indsatser. Endelig har sekretariatet et vedblivende fokus på afsøgning af nye 
muligheder inden for fundraising.

ØKONOMI ØKONOMI

INDTÆGTER

LGBT+ Danmarks egenfinansiering:
1.4 mio. kr.

Overhead og administrationsbidrag 
fra projekter:
0.9 mio. kr.

Offentligt driftstilskud:
4.4 mio. kr.

Nationale projekter:
4.1 mio. kr.

Internationale projekter:
3.9 mio. kr.

I ALT:
14.7 MIO. KR.

UDGIFTER

Direkte frivillig- og lokaleudgifter:
1.2 mio. kr.

Stabsfunktioner:
5.6 mio. kr.

Projektomkostninger,
nationale projekter:
4.1 mio. kr.

Projektomkostninger,
internationale projekter:
3.9 mio. kr.

I ALT:
14.8 MIO. KR.
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SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF DANMARK
LGBT+ Danmarks tilbagevendende årskonference for LGBT+ miljøet i Danmark blev afholdt i november. På 
konferencen deltog 61 personer fra 28 forskellige LGBT+ organisationer eller grupper, fra i alt 12 byer. Vi 
har etableret Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark, som 89 repræsentanter fra LGBT+ organisationer og 
grupper er en del af. Netværket mødtes 3 gange i 2021 for at erfaringsudveksle og skabe samarbejder. LGBT+ 
Danmark indgik officielt samarbejde med Lambda i Odense og LGBT+ Huset i Aarhus om lokale sociale tilbud, 
politisk arbejde og organisatorisk sparring, og vi har desuden indgået samarbejde med Buens Bogcafé ved 
at samle LGBT+ Danmarks tilbud i Aalborg i deres lokaler. Indsatsen er finansieret af midler fra regeringens 
LGBTI-handlingsplan 2018-21 og finansloven via Ligestillingsafdelingen.

61
89

PERSONER MØDTES TIL ÅRSKONFERENCEN

REPRÆSENTANTER FRA LGBT+ 
ORGANISATIONER ER I LGBT+ NETVÆRKET

NATIONALE INDSATSER NATIONALE INDSATSER

NETVÆRKET 
MØDTES 3 GANGE 
I 2021 FOR AT
ERFARINGS
UDVEKSLE OG 
SKABE
SAMARBEJDER
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RÅDGIVNINGEN
LGBT+ Danmarks rådgivning for LGBT+ personer og pårørende har eksisteret i mange år i Aarhus og 
København, i 2021 åbnede vi også dørene for rådgivning i Aalborg. Garvede som nye rådgivere har gennem 
året været på opkvalificerende kursus og modtaget supervision. I løbet af 2021 har rådgivningerne tilsammen 
besvaret 591 henvendelser fra rådsøgende. Henvendelserne har drejet sig om personer i alderen fra 5-74 år, 
og oftest handlet om kønsidentitet, sociale relationer og netværk, seksuel orientering og mental sundhed. 
206 personer er blevet henvist videre til sociale grupper eller netværk i LGBT+ Danmark eller anden LGBT+ 
organisation. LGBT+ Danmarks rådgivninger blev i 2021 støttet af IKEA og af midler fra regeringens LGBTI-
handlingsplan 2018-21.

TRANSIT OG TRANSIT TALK
I 2021 blev der i henholdsvis København og Aarhus afholdt 5 Transit-gruppesamtaleforløb for 30 trans-, non-
binære, kønsdiverse og questioning unge og voksne. Desuden blev der fundet lokation til at afholde Transit-
forløb i Aalborg i 2022. Grundet lang ventetid på gruppesamtaleforløbene, startede vi i juni Transit Talk, der 
er et én-til-én-samtaletilbud. Personer fra hele Danmark kan ringe og skrive til Transit Talk med spørgsmål, 
samt få vejledning ved online eller fysiske møder. I sidste halvår af 2021 kontaktede 132 personer Transit Talk. 
Henvendelserne kom fra personer i hele landet, i et bredt aldersspænd, og der blev afholdt 31 peer-to-peer 
samtaler. Transit og Transit Talk i København finansieres af Københavns Kommune. Det Obelske Familiefond 
finansierer indsatsen i Aarhus og Aalborg.

591
206
BESVAREDE HENVENDELSER

PENSONER HENVIST VIDERE TIL NETVÆRK 
ELLER GRUPPE I LGBT+ DANMARK ELLER 

ANDEN LGBT+ ORGANISATION

5:30
132

TRANSIT FORLØB

PERSONER KONTAKTEDE 
TRANSIT TALK 

I SIDSTE HALVÅR AF 2021

DELTAGERE 

NATIONALE INDSATSER NATIONALE INDSATSER
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AURA
I 2021 blev AURA-fællesskaberne for LGBT+ unge udvidet til at være til stede i 10 byer i Danmark: Aalborg, 
Holstebro, Aarhus, Fredericia, Kolding, Vejle, Esbjerg, Aabenraa, Odense og København. AURA har en
frivilliggruppe på ca. 70 engagerede frivillige, hvoraf 40 frivillige deltog på den opkvalificerende AURA frivillig-
konference. Frivilliggrupperne laver kontinuerligt arrangementer for målgruppen. I 2021 blev der afholdt 90
AURA-arrangementer over hele landet med knap 1.000 besøg af LGBT+ unge. AURA-frivillige startede i 2021 
med at holde oplæg for elever og fagpersoner på børne- og ungeområdet, og de har været synlige gennem delt-
agelse i arrangementer i lokalområderne. På AURA’s Instagram, hvor 1.200 personer følger med, er der blevet 
skabt synlighed via kampagner, opslag, arrangementer og Q/A. AURA finansieres af Det Obelske Familiefond.

KORT OVER AURA FÆLLESSKABER I DANMARK

ENGAGEREDE FRIVILLIGE

BESØG AF LGBT+ UNGE

70
1000

NATIONALE INDSATSER NATIONALE INDSATSER
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UNGDOMSLEJRE
Den 12.-16. juni 2021 blev der i Horsens afholdt sommerlejr for LGBT+ unge arrangeret af 14 frivillige. 40 unge 
fra hele landet deltog i lejren. 2021 var også året, hvor LGBT+ Danmark for første gang afholdt Weekendlejr. 
Weekendlejren fandt sted i Skælskør og foregik i efteråret den 1.-3. oktober. Lejren blev arrangeret af 11 
frivillige, og 14 unge fra hele landet deltog. Begge lejre var bygget op om fagligt, aktivistisk og socialt indhold. 
De unge fik oplæg om LGBT+ historie, køn, kønsidentitet og seksuel orientering og deltog i workshops om 
blandt andet aktivisme. Lejrene finansieredes af Soundboks og Tuborgfondet. I december 2021 tildelte 
Tuborgfondet sammen med Rudolph Care og Soundboks yderligere finansiering til at kunne afholde forårs-, 
sommer- og efterårslejre i 2022-24. 

BESØGSVENNETJENESTEN
I 2021 blev besøgsvennetjenesten i LGBT+ Danmark styrket gennem et samarbejde med Københavns 
Kommune. Besøgsvennetjenesten er et tilbud, hvor ældre LGBT+ personer over 65 år har mulighed for at 
blive knyttet sammen med en frivillig besøgsven. Siden sommeren er der gjort en stor indsats for at udbrede 
kendskabet til tilbuddet hos kommunale institutioner, som arbejder med ældre, samt ved diverse kulturtilbud 
henvendt til ældre LGBT+ personer. Derudover er der afholdt 6 opkvalificerende oplæg om LGBT+ inklusion, og 
viden om ældre LGBT+ personers ressourcer og udfordringer for fagpersonale og frivillige i bl.a. hjemmeplejen og 
hos andre organisationer, der arbejder med ældre. Besøgsvennetjenesten finansieres af Københavns Kommune.

BESØGSVENNE-
TJENESTEN ER ET
TILBUD, HVOR
LGBT+ PERSONER
OVER 65 ÅR HAR
MULIGHED FOR AT
BLIVE KNYTTET
SAMMEN MED EN
FRIVILLIG
BESØGSVEN 

Sommerlejr blev 
afholdt den
12.-16. juni med 
14 frivillige og
40 deltagere.

Weekendlejr
blev afholdt den 
1.-3. oktober med 
11 frivillige og 14 
deltagere.

NATIONALE INDSATSER NATIONALE INDSATSER
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FRIVILLIGHED
2021 var året, hvor foreningen fik sin første trykte frivillighåndbog, der sætter rammerne for det at være frivillig 
i LGBT+ Danmark. Håndbogen suppleres med et online introduktionskursus, der introducerer til foreningen 
og giver mulighed for refleksion over, hvordan man kan facilitere tryggere aktiviteter for sin målgruppe og 
frivillige imellem. Alle frivilliggrupper modtog i 2021 et aktivitetsbudget, og det er gjort muligt for alle frivillige 
at kommunikere og fildele GDPR-sikkert, samt at modtage nyheder fra sekretariatet på Teams og SharePoint. 
225 frivillige er engageret i LGBT+ Danmark på landsplan, i 28 forskellige grupper, hvoraf vi i 2021 har 
budt velkommen til Rådgivningen i Aalborg, Athypisk i Thy, Under Regnbuen i Skive, AURA i Holstebro og 
Odense, Weekendlejrfrivillige, samt Eventgruppen, Familiepolitisk Udvalg, Madgruppen, Queer Reads og 
Ungdomspolitisk Udvalg i København.

ARRANGEMENTER
2021 har været et begivenhedsrigt år. De nye lokaler i København har haft fuld belægning på stort set 
alle ugens dage til frivilliggruppernes møder og aktiviteter. Der har været afholdt arrangementer som 
Regnbuerytmik for børn, fremvisning for unge af teaterstykket ’Jeg er Silas’, bogreception for udgivelsen af 
’Lesbisk kraft er pedalkraft’, poesiaften med Ukøn Poesi, og sidst men ikke mindst Fredagsbar for frivillige. Ved 
foreningens 73-års fødselsdag på Sankthansaften kom op mod 500 mennesker forbi til taler, musik, bar og bål. 
Frivillige og arrangementer er ekstraordinært i 2021 støttet af København Kommunes covid-19-akutpulje. 

Rådgivningen i Aalborg, 
Athypisk i Thy, Under 

Regnbuen i Skive, 
AURA i Holstebro og 

Odense, Weekendlejrfri-
villige, Eventgruppen, 
Familiepolitisk Udvalg, 
Madgruppen, Queer 

Reads  Ungdomspolitisk 
Udvalg i København.

NYE FRIVILIGGRUPPER I 2021:

OP MOD 500 PERSONER VAR MED TIL FORENINGENS 73-ÅRS 
FØDSELSDAG SANKTHANSAFTEN.

SELVPORTRÆT-WORKSHOP UNDER WORLD PRIDE 2021.

VÆLGERMØDE OP TIL KOMMUNALVALGET.

NATIONALE INDSATSER NATIONALE INDSATSER
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POLITISKE UDVALG
Ungdomspolitisk udvalg startede sit arbejde i sommeren 2021, og har siden da afholdt 10 forskellige 
arrangementer, bl.a. debatter til World Pride om queer-aktivisme og seksualundervisning, taler i Demokrati 
Garages Kommunalvalgfest og på Ungdommens Folkemøde. Budskaber om mangfoldighed, ungeaktivisme 
og vigtigheden af at bringe LGBT+ børns og unges liv i fokus har nået ca. 14.000 personer. Der er indgået 
strategiske partnerskaber med bl.a. Skolebevægelsen, samt videns-delt med Børns Vilkår, Fagbevægelsen og 
Ungdommens Demokratihus.

Bi+ politisk udvalg har i 2021 skabt opmærksomhed om bi+’ere under World Pride med bi-flag og slagord i 
paraden, og paneldebat om bi+eres erfaring med LGBT+ miljøet, samt på Bi Visibility Day den 23. september 
med fotocollage og Åbent Hus. Udvalget har desuden afholdt månedlige møder for bi+ere, hvor relevante 
emner blev drøftet. 

I 2021 har Seniorpolitisk Udvalg afholdt Seniorforum med oplæg om ‘Den lyserøde trekant’, 
‘Sundhedsstyrelsens LGBT+ projekt’, ‘Pronominer’ samt ‘Arv og testamente’, og der har været afholdt 
månedlige møder med diskussion af relevante emner for LGBT+ ældre. 

14.000
PERSONER BLEV NÅET MED BUDSKABER 

OM MANGFOLDIGHED, UNGEAKTIVISME OG 
VIGTIGHEDEN AT AF BRINGE LGBT+ BØRN 

OG UNGES LIV I FOKUS. 

NATIONALE INDSATSER NATIONALE INDSATSER
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NORDAFRIKA
LGBT+ Danmarks tunesiske partner, Mawjoudin, har gennem 
oplysende videoer, kampagner, kortfilm og teater skabt opmærksomhed 
på LGBTIQ+ emner og er nået ud til 28.000 personer online i 2021. De 
har faciliteret aktiviteter for 110 LGBTIQ+ personer og 108 allierede fra 
andre organisationer og universiteter, og deltaget i fortalermøder og 
-workshops for SOGIESC-inklusion i Tunesien. Mawjoudin har i 2021 
ydet psykosocial rådgivning til 408 LGBTIQ+ personer.

På trods af LGBTIQ+ fjendtlighed i Marokko har LGBT+ Danmarks 
partnere i landet faciliteret en 4-dages konference for LGBTIQ+ og 
feministiske organisationer, med deltagelse af i alt 11 organisationer 
- det er den første af sin slags i landet nogensinde. De nordafrikanske 
projekter finansieres af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under 
Udenrigsministeriet.

ØSTAFRIKA
I 2021 har LGBT+ Danmarks partnerorganisationer i Kenya, Rwanda, Tanzania og Uganda tilsammen afholdt 
dialogsessioner med 203 personer om emner relateret til LGBTIQ+ og mentale sundhedsproblematikker. 
112 LGBTIQ+ personer har styrket deres LGBTIQ+ identitet gennem LILO workshops. 980 personer modtog 
peer-to-peer rådgivning, primært omhandlende LGBTIQ+ diskrimination fra familie, venner, naboer og 
autoriteter. Partnerne har desuden samarbejdet med 42 allierede for at nedbryde stigma og diskrimination 
og øge adgangen til services for LGBTIQ+ personer. LGBT+ Danmark har sammen med Udada Imara, en 
lokal organisation, udviklet MoneyWise, som er et nyt program for økonomisk selvstændighed for LGBTIQ+ 
personer. 2021 blev også året, hvor den første Pride i et landdistrikt i Kenya fandt sted, med et 2-dages 
program om menneskerettigheder og sociale aktiviteter. Østafrika-programmet blev i 2021 finansieret af Det 
Obelske Familiefond og midler fra CISU (Civilsamfund i Udvikling).   

28.000
PERSONER SÅ VORES TUNESISKE PARTNERS 

VIDEOER, KAMPAGNER, KORTFILM OG TEATER  

908
PERSONER MODTOG PEER-TO-PEER 
RÅDGIVNING OM LGBTIQ+ DISKRIMINATION I 
KENYA, RWANDA, TANZANIA OG UGANDA

INTERNATIONALE INDSATSER INTERNATIONALE INDSATSER
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AKUT HJÆLP OG QUEER SOLIDARITET
Sikkerhedssituationen for LGBTIQ+ personer i Østafrika er væsentligt forringet de seneste år. I 2021 har 
LGBT+ Danmark derfor støttet 9 LGBTIQ+ organisationer i landdistrikter i Kenya, Tanzania og Uganda med at 
få adgang til hjælp. Denne støtte har hjulpet 19 personer og 2 organisationer med genhusning og flytning af 
kontorer; medicinsk, juridisk og psykosocial support; erstatning af ødelagte eller stjålne møbler, computere og 
andre personlige ejendele; samt workshops om sikkerhed og rådgivning. 

Under covid-19 pandemien har LGBT+ Danmark hjulpet 41 LGBTIQ+ personer med mad, 9 personer har fået 
rådgivning pga. covid-19 relateret depression, og vi har støttet 6 shelters i Tanzania og Uganda med husleje, 
mad og senge, samt hjulpet 1 person med at undgå kønsbaseret vold. 

GLOBAL QUEER VOLUNTEERS 
17 frivillige i gruppen Global Queer Volunteers har gennem året organiseret paneldebatter under Winter 
Pride, World Pride og Talk Town med henblik på at skabe opmærksomhed blandt den danske befolkning 
om LGBTIQ+ emner uden for Danmarks grænser. De har samarbejdet med 15 internationale aktivister og 
danske organisationer om bl.a. en kunstudstilling, et kort-films program og en kampagne. I sommeren deltog 
de frivillige på workshop om psykosocial rådgivning (LILO), og i efteråret mødtes de til et strategisk seminar 
for at planlægge 2022’s fortaleraktiviteter i Danmark. Global Queer Volunteers finansieres af midler fra CISU 
(Civilsamfund i Udvikling).   

LGBTIQ+ ORGANISATIONER I 
LANDDISTRIKTER I KENYA, TANZANIA 
OG UGANDA HAR FÅET AKUT HJÆLP 

9
PERSONER ER BLEVET HJULPET 
TIL GENHUSNING, MEDICIN OG 
ERSTATNING VED HÆRVÆRK OG 
TYVERI

19

GLOBAL QUEER VOLUNTEERS KURATEREDE EN 
KUNSTUDSTILLING I KØBENHAVN UNDER WORLD PRIDE 2021.

INTERNATIONALE LGBT+ AKTIVISTER TIL WOLRDPIRDE 2021.

INTERNATIONALE INDSATSER INTERNATIONALE INDSATSER
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LGBTSUNDHED.DK
Under overskriften “Ser din læge hele dig?” iværksatte LGBT+ Danmark i 2021 en kampagne og en 
informationsside, www.lgbtsundhed.dk, hvor LGBT+ personer og sundhedsfaglige kan få lettilgængelig 
information om fx fertilitet, transition og seksuel sundhed målrettet personer, der bryder med normer for køn 
og seksuel orientering. Projektet blev til på baggrund af en række fokusgruppeundersøgelser og i samarbejde 
med både foreningens politiske udvalg og en tværfaglig følgegruppe bestående af sundhedsprofessionelle og 
LGBT+ organisationer. Informationssiden har i 2021 haft mere end 15.000 besøgende. LGBTsundhed.dk er 
finansieret af Sundhedsstyrelsen under regeringens LGBTI-handlingsplan 2018-2021.

NY VISUEL IDENTITET, HJEMMESIDE
OG WEBSHOP
I maj 2021 lancerede LGBT+ Danmark sin nye visuelle identitet og nye hjemmeside. Det har betydet et 
kommunikationsmæssigt løft, der afspejler sig i en vækst i publikum på tværs af foreningens kanaler. 
Foreningens nye logo henviser til +’et for de identiteter, som ikke falder under hverken L, G, B eller T, men som 
foreningen i lige så høj grad kæmper på vegne af, på vegne af. Logoet henviser også til X’et, som symboliserer 
intersektionalitet – et af de bærende principper i LGBT+ Danmarks arbejde. Den nye signaturfarve, magenta, 
refererer til den pink trekant som symbol på den historiske kamp for LGBT+ rettigheder, og de anvendte billeder 
aktiverer LGBT+ Bibliotekets arkivmateriale fra denne årelange kamp. Senere på året fulgte lanceringen af 
LGBT+ Danmarks webshop med ansvarligt producerede pronomen-kasketter, muleposer, plakater og postkort.

Flere end 15.000 
besøgte lgtbsundhed.dk i 
2021

Grå: RGB: 77/77/77    HEX: 4D4D4D Grå: Pantone Cool Grey 11C Grå: CMYK: 0/0/0/85
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LGBT+ DANMARK I DEN OFFENTLIGE DEBAT
I 2021 var LGBT+ Danmarks tilstedeværelse i medierne markant større end foregående år. Det har været en 
prioritet for LGBT+ Danmark at skabe social og politisk forandring gennem den offentlige debat, og derfor er 
foreningen også blevet omtalt knap 700 gange i skriftlige medier i 2021. Dertil har foreningen bidraget med 10 
debatindlæg i medierne, deltaget i tv- og radioudsendelser samt forfattet indlæg til sociale medier og lgbt.dk. 
Emnerne for foreningens deltagelse i den offentlige debat spændte bredt fra bl.a. sport, kultur, børn/unge og 
ikke mindst politik – særligt i anledningen af World Pride og kommunalvalget i november.

WORLD PRIDE 2021
Under World Pride 2021 bidrog LGBT+ Danmark med ca. 30 offentlige events, herunder sociale events med 
workshops, fællesspisning, livemusik og podcast; et netværksarrangement med deltagelse af 60 frivillige 
engageret i aktivisme i det globale syd; og en udstilling med kunst produceret af queer-kunstnere fra det 
globale syd. 20 aktivister fra det globale syd deltog under hele World Pride, og 150 frivillige, ansatte og 
medlemmer gik i paraden sammen. 
FN’s uafhængige ekspert i seksuel orientering og kønsidentitet, Victor Madrigal-Borloz, holdt møder med 
repræsentanter fra 24 danske og internationale LGBTIQ+ organisationer hos LGBT+ Danmark for at gøre status 
over den aktuelle situation med systemisk undertrykkelse og strukturel diskrimination af LGBTIQ+ personer.

Traditionen tro uddelte LGBT+ Danmark under World Pride prisen Årets Laks – denne gang til landstræneren 
for fodboldherrelandsholdet, Kasper Hjulmand, pga. hans fortalervirksomhed for inklusion i sport ifm. EM i 
fodbold. Modtageren blev besluttet af LGBT+ Danmarks bestyrelse efter inputs fra foreningens følgere på 
sociale medier. For første gang uddelte LGBT+ Danmark også arbejdslegatet Søhesten på 10.000 kr. til Lev og 
Lad Leve for deres arbejde med at skabe opmærksomhed om hadforbrydelser.

700

LGBT+ DANMARKS FIRE 
FOKUSOMRÅDER UNDER 
WORLD PRIDE 2021:
1. EN TRYG SKOLEGANG      
 FOR ALLE

2. LIGE RETTIGHEDER TIL  
 REGNBUEFAMILIER

3. SELVBESTEMMELSE    
 OVER EGET KØN

4. INTERNATIONAL      
 QUEER SOLIDARITET

GANGE ER FORENINGEN BLEVET NÆVNT I 
SKRIFTLIGE MEDIER I 2021
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HØRINGSRÆKKE
I forbindelse med World Pride i København i 2021 organiserede LGBT+ Danmark i samarbejde med 
Copenhagen Pride, Sabaah, LGBT Asylum og Intersex Danmark fire høringer på Christiansborg om hhv. 
familie-, asyl-, udviklings- og ungdomspolitik. Høringerne var velbesøgte og dannede ramme om gode drøftelser 
om LGBT+ personers manglende lige rettigheder i Danmark, såvel som i udlandet. 

POLITISKE RESULTATER
2021 bød på flere politiske landvindinger i kampen for lige rettigheder og lige vilkår for LGBT+ personer. 
I december vedtog Folketinget en ændring af loven for hadforbrydelser, forskelsbehandling og hadefulde 
ytringer, så den nu eksplicit sikrer LGBT+ personer mod diskrimination. Et flertal i Folketinget besluttede også 
en ny orlovsaftale, der giver mulighed for familier med op til fire forældre at dele orloven. Under World Pride 
gav regeringen udtryk for et ønske om at forbyde omvendelsesterapi, hvilket LGBT+ Danmark vil indgå i videre 
dialog med Folketinget om at realisere. Vi forventede afskaffelse af nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte, 
som regeringen inkluderede i udspillet Frihed til forskellighed fra 2020. Lovforslaget er dog endnu ikke fremsat i 
Folketinget, men LGBT+ Danmark arbejder videre på at sikre, at det sker som lovet. 

LGBTI+ elever 1 mar
LGBTI+ flygtninge 19 apr
LGBTI+ familier 31 maj

LGBTI+ i dansk 
udviklingspolitik 19 nov

En ændring af loven for 
hadforbrydelser, 
forskelsbehandling og 
hadefulde ytringer 

   sikrer nu eksplicit 
LGBT+ personer mod 
diskrimination. 

En ny orlovsaftale, 
    giver mulighed for  
 familier med op til fire 
forældre at dele orloven.

HØRINGSRÆKKE 2021:
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