Projekt respekt – Materiale til efterbehandling af kurset. LGBT Danmark

Fakta om LGBT politik, følelser og seksualitet:

Politik/rettigheder:
1. Det blev i 2010 lovligt for homoseksuelle i Danmark at adoptere. Der er bare ingen typiske
donorlande, der på nuværende tidspunkt vil adoptere til homoseksuelle.
2. Det er lovligt for lesbiske at blive kunstigt befrugtet – men ulovligt for bøsser at benytte en
rugemor til at få børn.

Følelser:
1. Seksualitet handler ikke kun om sex, men om kærlighed og hvem man bliver forelsket i.
2. Man behøver ikke at have prøvet sex med én af det samme eller det modsatte køn, før
man ved om man er tiltrukket af kønnet.
3. Homoseksuelle ønsker ligeså ofte som heteroseksuelle at få børn og blive gift.

Fakta:
1. Ens seksualitet og kønsidentitet er ikke noget man selv vælger – men man vælger selv om
man vil udleve den.
2. Der findes grupper i København for lgbt’er med minoritetsetnisk baggrund.
3. Der foretages 2-3 kønsskifteoperationer om året i Danmark. De fleste fra mand til kvinde.
4. Homoseksuelle og biseksuelle er ligeså forskellige som heteroseksuelle.
5. Transkønnede har lige så forskellig seksuel orientering som andre.
6. Folk i dag er gennemgående yngre, når de springer ud som homoseksuelle, biseksuelle og
transkønnede, end for bare 10 år siden.

Statistik:
1. Det formodes at cirka 5-10 % af Danmarks og verdens befolkning er homoseksuelle, 4 %
transkønnede – og ingen ved hvor mange der er biseksuelle.

Fordomme:
1. Ikke alle bøsser er feminine.
2. Ikke alle lesbiske bruger dildoer.

Historie:
1. Vidste du, at det først var i 1981, at homoseksualitet blev taget af sygdomslisten i
Danmark? Transseksualitet betragtes endnu i dag som en sygdom ifølge
diagnosesystemet ICD-10.
2. Ordet lesbisk refererer til den græske ø Lesbos, hjemsted for oldtids-digterinden Sappho,
der skrev kærlighedsdigte til piger. (Hun var og er berømt for sin erotiske poesi om kvinders
kærlighed til kvinder.)
3. Vidste du at homoseksuelle stadig blev brændt på bålet i 1830'erne?

