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Forord 
Den 18. december 2008 behandlede FN’s generalforsamling en skarpt 
formuleret erklæring, som var fremlagt af Frankrig og Holland på vegne af Den 
Europæiske Union med støtte fra 66 lande fra alle verdens regioner. 
Erklæringen opfordrede til global afkriminalisering af homoseksualitet og 
fordømte overtrædelser af menneskerettighederne på grund af seksuel 
orientering og kønsidentitet. 

EF-traktatens artikel 13 forbyder enhver form for forskelsbehandling på grund 
af seksuel orientering i Den Europæiske Union, og EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder er det første internationale charter om 
menneskerettigheder, der specifikt omtaler ”seksuel orientering”. Den 
undersøgelse af retstilstanden, som vi offentliggjorde i juni 2008, viser, at 18 af 
EU’s medlemsstater allerede yder ganske omfattende beskyttelse mod 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, ligesom Europa-
Kommissionen i juli 2008 foreslog en stærkere EU-beskyttelse mod 
forskelsbehandling uanset årsag. 

Den sociale situation er imidlertid foruroligende. I de senere år har en række 
hændelser i EU’s medlemsstater, eksempelvis forbud mod Pride-parader, 
tilfælde af hadefulde udtalelser (hate speech) fra politikere og intolerante 
erklæringer fra religiøse ledere sendt foruroligende signaler og således fået en 
ny debat til at blusse op om udbredelsen af homofobi og forskelsbehandling af 
lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og transkønnede (LGBT’ere) i Den 
Europæiske Union. Det var på denne baggrund, at Europa-Parlamentet i 2005 
vedtog en resolution, som fordømte homofobi og forskelsbehandling på grund 
af seksuel orientering. 

To år senere i sommeren 2007 anmodede Europa-Parlamentet det nyoprettede 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder om at udarbejde en omfattende 
komparativ rapport om situationen vedrørende homofobi og forskelsbehandling 
på grund af seksuel orientering i alle EU’s medlemsstater. Agenturet iværksatte 
herefter et omfattende, juridisk og socialt forskningsprojekt, som blev 
gennemført i 2007 og 2008. 

Den omfattende rapport, som indeholder to dele - en juridisk og en social 
analyse - forelægges Europa-Parlamentet og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som dokumentation for 
foranstaltninger, der vil være nødvendige for at kunne respektere, beskytte og 
styrke LGBT’eres grundlæggende rettigheder i hele EU. 

Den sociale analyse, som er indeholdt i denne publikation, er baseret på data og 
kontekstuelle oplysninger, der er medtaget i landerapporter for alle EU’s 
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medlemsstater. Der er indsamlet et enestående materiale på basis af 
feltinterview med LGBT-organisationer, ligestillingsorganer og offentlige 
myndigheder i alle medlemsstater, lige som der er gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt aktører. Disse nye data udgør sammen med en 
grundig gennemgang af allerede foreliggende videnskabelige undersøgelser og 
Eurobarometer-undersøgelser grundlaget for del 2 af vores rapport, som er en 
omfattende social analyse, der supplerer FRA’s juridiske analyse, offentliggjort 
i juni 2008. 

Undersøgelsen viser, at den nuværende menneskerettighedssituation for 
lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og transkønnede ikke er 
tilfredsstillende. Mange LGBT’ere oplever forskelsbehandling, mobning og 
chikane, mens der endnu mere bekymrende også er konstateret tilfælde af 
fysiske overgreb. Der bruges nedsættende ord om bøsser og lesbiske i skolerne. 
Chikane kan forekomme dagligt på arbejdspladsen. Forhold mellem LGBT’ere 
er ofte kendetegnet ved manglende mulighed for at sikre hinanden som 
registrerede partnere. På plejehjem er der kun begrænset opmærksomhed om 
LGBT’ere. Under disse forhold bliver ”usynligheden” en overlevelsesstrategi. I 
et EU, som tager udgangspunkt i principperne om ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling, er denne situation uacceptabel. 

Hvad skal der gøres?  

Hvis overtrædelsen af menneskerettighederne for alvor skal bekæmpes, kræves 
der en stålsat politisk vilje til at overholde principperne om ligebehandling og 
ikke-forskelsbehandling. Politiske ledere både i EU og på nationalt plan må 
tage klar afstand fra homofobi og forskelsbehandling af LGBT’ere og hermed 
bidrage til en positiv ændring af befolkningens holdninger og adfærd. 

Derudover må vi have en grundlæggende viden om situationen på basis af 
pålidelige data, der danner udgangspunkt for udformningen af evidensbaserede 
politikker og foranstaltninger. Den aktuelle undersøgelse udgør et væsentligt 
positivt skridt i denne retning. Alligevel er der behov for, at ligestillingsorganer 
og andre specialiserede organer i mange EU-medlemsstater udvikler deres 
dataindsamlingssystemer, fremmer den videnskabelige forskning og aktivt 
tilskynder LGBT’ere til at træde frem og indgive klager over forekomster af 
forskelsbehandling.  

Som FRA’s grundforordning foreskriver det, skal de holdninger, der kommer 
til udtryk i denne rapport, udgøre den fornødne støtte og påkrævede ekspertise 
for EU-institutioner og medlemsstater, når de træffer foranstaltninger og tager 
initiativer på deres respektive kompetenceområder, så de grundlæggende 
rettigheder fuldt ud overholdes. 
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Jeg vil gerne afslutningsvis udtrykke min tak til medarbejderne på agenturet, til 
projektleder Caroline Osander ved Dansk Institut for Menneskerettigheder og 
til projektleder Mikael Keller og konsulent Mads Ted Drud-Jensen fra COWI. 

Morten Kjærum 

Direktør, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
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Sammendrag 
Baggrund 

Princippet om ligebehandling er en grundlæggende værdi i Den Europæiske 
Union. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er det 
første internationale menneskerettighedsdokument, der udtrykkeligt forbyder 
forskelsbehandling på grund af ”seksuel orientering”. Der henvises til artikel 
21, stk. 1:  

“Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt”. 

Frem til Amsterdamtraktaten tog EU’s retlige indsats på dette område i højere 
grad sigte på at forhindre forskelsbehandling på grund af nationalitet og køn. I 
henhold til Amsterdamtraktatens artikel 13 fik Fællesskabet nye beføjelser til at 
bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Der blev således 
vedtaget to nye EF-direktiver inden for ikke-forskelsbehandling: 
Racelighedsdirektivet og direktivet om ligebehandling på 
beskæftigelsesområdet. Imidlertid ydes der i direktivet om ligebehandling på 
beskæftigelsesområdet kun beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering på ansættelsesområdet og på arbejdspladsen. 

I juni 2007 anmodede Europa-Parlamentet Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder om at udarbejde en omfattende komparativ rapport om situationen 
med hensyn til homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering 
i Den Europæiske Unions medlemsstater. Formålet hermed var at bistå Europa-
Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender i drøftelserne af behovet for et direktiv, der skulle omfatte alle de 
årsager til forskelsbehandling, der er anført i EF-traktatens artikel 13, for alle 
de sektorer, der henvises til i direktiv 2000/43/EF om racelighed. Disse sektorer 
er uddannelse, social sikkerhed, sundhed og adgang til varer og tjenesteydelser. 

Agenturet udarbejdede og iværksatte i kølvandet heraf et stort projekt i 
december 2007, som ud fra en tværfaglig, social-juridisk metodologi var 
inddelt i to dele. Den første del, som blev offentliggjort i juni 2008, indeholder 
en omfattende komparativ analyse af retstilstanden i Den Europæiske Unions 
medlemsstater. Den komparative analyse af retstilstanden var baseret på 27 
nationale juridiske undersøgelser, som samlet dækkede alle EU-medlemsstater, 
og som var udformet på baggrund af FRA’s detaljerede retningslinjer. Andel 
del, som er den aktuelle publikation, er en omfattende, komparativ social 
analyse, baseret på de tilgængelige data fra hele Den Europæiske Union og på 
feltundersøgelser bestående af interviews og rundbordsdiskussioner med 
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De emner, der behandles i denne rapport, omfatter helt præcist 
følgende områder: ”Homofobi, transfobi og forskelsbehandling 
på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk”. 
Definitionerne af alle disse begreber fremgår af afsnittet 
”Præcisering af termer og begreber” i kapitlet ”Indledning”. Når 
der er behov for en mere præcis definition, vil alle termer blive 
angivet fuldt ud. For at opnå en flydende stil vil de ovennævnte 
områder i visse dele af rapporten dog være underforstået og 
angives her blot med titlerne ”homofobi” og 
”forskelsbehandling på grund af seksuel orientering”. Desuden 
vil termen ’homofobi og relaterede forhold’ nogle gange også 
omfatte de øvrige nævnte områder. 

relevante nøgleaktører, udført af Dansk Institut for Menneskerettigheder 
(DIHR) og den internationale konsulentvirksomhed COWI. 

 

 

 

1. 

Væsentlige konklusioner 

Den sociale situation, lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og 
transkønnede (LGBT’ere) befinder sig i, udgør et problem for Den Europæiske 
Union. LGBT’ere er udsat for forskelsbehandling, mobning og chikane i hele 
EU. Det sker ofte i form af nedværdigende udtalelser, anvendelse af øgenavne 
og fornærmelser, groft sprog og, hvad der er mere bekymrende, verbale og 
fysiske overgreb. Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen om 
forskelsbehandling fra juli 2008 viste, at over halvdelen af EU’s borgere 
gennemsnitligt er af den opfattelse, at forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering er udbredt i deres eget land. 

Vores undersøgelse viser desuden, at LGBT’ere oplever homofobi i deres 
hverdag. Herved forstås den irrationelle frygt for og aversion mod 
homoseksualitet og lesbiske, bøsser og biseksuelle, som skyldes fordomme. 
Transkønnede er tilsvarende udsat for transfobi. 

Forskelsbehandling, homofobi og transfobi har betydning for LGBT’eres liv og 
de valg, de træffer, og det gælder på alle områder af det sociale liv. Allerede 
mens de er helt unge, foretrækker de at være usynlige, fordi de bliver udsat for 
nedsættende ord om bøsser og lesbiske i skolerne. De oplever mange gange 
chikane og forskelsbehandling på arbejdspladsen. I mange lande kan de ikke 
sikre hinanden som lovligt registrerede partnere. Det sker kun sjældent, at de 
oplever positive fremstillinger af LGBT’ere i medierne. Når de søger 
behandling, personligt eller af deres partner, tøver de med at afsløre sig selv i 
omgivelser, der opfatter heteroseksualitet som en naturgiven ting. På 
plejehjemmene oplever de kun sjældent en forståelse for og viden om deres 
behov. Og hvis de som flygtninge ansøger om asyl for at undgå retsforfølgelse i 
tredjelande på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, sker det 
ofte, at der ikke bliver troet på dem, eller – endnu værre – at de bliver afvist, 
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også selv om homoseksualitet opfattes som en forbrydelse i det land, de er 
flygtet fra. 

Frygt fra forskelsbehandling, homofobi og transfobi bidrager til, at LGBT’ere 
er ”usynlige” i store dele af Europa og i mange sociale sammenhænge. 
LGBT’ere gør sig ofte ”usynlige” for at have en ”overlevelsesstrategi” i forhold 
til de forventede risici ved at udsætte sig for forskelsbehandling. Dette bidrager 
til et forholdsvis lavt antal klager over forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk i EU i sammenligning med klager 
over forskelsbehandling af andre grunde. 

Nogle forskelle mellem medlemsstaterne 

I en række medlemsstater har der været lagt hindringer i vejen for den 
grundlæggende ret til forsamlingsfrihed enten af offentlige myndigheder eller i 
form af moddemonstrationsangreb. Der er rapporteret om sådanne hændelser i 
fem medlemsstater (Bulgarien, Estland, Letland, Polen og Rumænien). I disse 
fem medlemsstater og yderligere seks (Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 
Cypern, Ungarn, Italien og Malta) er opfordringer til at forbedre LGBT’eres 
rettigheder hver gang blevet mødt af negative reaktioner fra politikere og 
repræsentanter for religiøse institutioner eller grupper.  

Til gengæld har LGBT-organisationer i andre medlemsstater afholdt Pride-
arrangementer med deltagelse af ministre, politiske partier og i nogle tilfælde 
også religiøse organisationer: I Nederlandene deltog tre ministre på vegne af 
regeringen samt Amsterdams borgmester i Canal Pride i Amsterdam i 2008. I 
Østrig deltog ligestillingsorganet ved Wiens kommune sammen med 120 000 
deltagere i Pride-arrangementet i 2008, i Sverige åbnede ministeren for EU-
anliggender Stockholms EuroPride i 2008, der havde mere end 80 000 
deltagere, bl.a. landets lutherske kirke, i Spanien blev Madrids Pride overværet 
af ligestillingsministeren sammen med i hundredtusindvis af deltagere fra hele 
Europa, og i Frankrig var der over en halv million deltagere i Paris’ Gay Pride 
i 2008, herunder Paris’ borgmester. 

Et andet emne, som allerede er blevet analyseret i FRA’s undersøgelse af 
retstilstanden, handler om forskellene mellem medlemsstaterne i forhold til de 
indførte rettigheder i partnerskaber. 14 medlemsstater (Østrig, Bulgarien, 
Cypern, Estland, Grækenland, Ungarn1, Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, 
Polen, Rumænien og Slovakiet) giver ikke partnerskabsrettigheder til 
LGBT’ere, mens tre medlemsstater (Belgien, Nederlandene og Spanien) har 
givet par af samme køn de fulde rettigheder til at indgå ægteskab. Manglende 
partnerskabsrettigheder betyder, at par af samme køn ikke har adgang til en 
række rettigheder og goder, som kommer par af modsatte køn til gode. 

1  Ungarn vedtog en lov, som gav mulighed for registrering af par af samme køn, men loven blev 
senere ophævet af Ungarns Forfatningsdomstol i december 2008. 
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Der er store forskelle mellem EU’s medlemsstater i forhold til den offentlige 
mening om LGBT’ere og deres forhold. Eurobarometer-undersøgelsen om 
forskelsbehandling fra 2006 konkluderede eksempelvis, at flertallet af 
befolkningen i Nederlandene (82 %), Sverige (71 %) og Danmark (69 %) 
støttede ægteskab mellem personer af samme køn, mens kun et lille mindretal i 
Rumænien, (11 %), Letland (12 %) og Cypern (14 %) delte denne holdning. Og 
mens 91 % af befolkningen i Nederlandene følte sig tryg ved at have en 
homoseksuel som nabo, var kun 36 % af befolkningen i Rumænien enig i denne 
holdning. Eurobarometer-undersøgelsen om forskelsbehandling fra 2008 nåede 
ved hjælp af en ”tryghedsskala” med 10 point frem til et tilsvarende resultat: 
Svenske (9,5), nederlandske og danske respondenter (9,3) var dem, der følte sig 
mest ”trygge” ved forestillingen om at have en homoseksuel som nabo, mens 
der blev registreret et meget lavere ”tryghedsniveau” i Bulgarien (5,3), Letland 
(5,5) og Litauen (6,1). 

Nogle forskelle inden for de enkelte medlemsstater 

Det er også relevant at nævne nogle forskelle inden for de enkelte 
medlemsstater, som er konstateret i Eurobarometers undersøgelse. Det drejer 
sig om følgende: (1) Personer, der har en negativ holdning til LGBT’ere 
(eksempelvis i højere grad ældre end yngre, i højere grad mænd end kvinder og 
i højere grad personer med lavere uddannelse end med høj uddannelse). (2) 
Situationer, hvor LGBT’ere er tilbøjelige til at blive opfattet på en mere negativ 
måde (eksempelvis ved pasning eller undervisning af børn, og når nære 
slægtninge reagerer mere fjendtligt end venner og læger). (3) Personer, som 
lettere rammes af hadeforbrydelser og mobning (eksempelvis i højere grad 
yngre end ældre).  

Holdninger til LGBT’ere 

Det fremgår af Eurobarometers undersøgelse af holdninger til LGBT’ere, at der 
er betydelige forskelle mellem de enkelte EU-medlemsstater alt efter den 
sammenhæng, LGBT’erne er placeret i. De mest positive resultater konstateres, 
når mennesker bliver spurgt, om de har lyst til at have en homoseksuel som 
nabo. De mest negative resultater ses, når man spørger, om homoseksuelle skal 
have lov til at adoptere børn. 

I lande med stærk lovgivningsmæssig beskyttelse af LGB’eres rettigheder, 
herunder retten til at indgå registreret partnerskab, er der en tendens til mere 
positive holdninger til LGB’ere. 

Holdningerne til transkønnede er betydeligt mere negative end holdningerne til 
lesbiske, bøsser og biseksuelle.  

Hadeforbrydelser og hadefulde udtalelser 
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Homofobiske hadeforbrydelser har betydning for LGBT’ere på forskellige 
måder. Verbal aggression er den mest udbredte form for hadhændelse og 
forekommer normalt på offentlige steder. Unge rammes oftere af overgreb end 
andre aldersgrupper (herunder mobning i skolerne), mens lesbiske og 
biseksuelle kvinder er mere udsat for seksuelle overgreb og overgreb i private 
omgivelser end bøsser og biseksuelle mænd. Gerningsmændene er normalt 
unge mænd, som optræder i grupper. I de seneste år er der indberettet adskillige 
tilfælde af overfald på transkønnede med dødelig udgang.  

Underrapportering er meget karakteristisk for homofobisk og transfobisk 
kriminalitet, som det også er tilfældet med andre former for hadeforbrydelser. 
De fleste medlemsstater mangler de nødvendige værktøjer til at anmelde denne 
type hændelser til politiet, eksempelvis formularer til selvrapportering samt 
tredjepartsrapportering og assisteret rapportering. Politibetjente i de fleste 
medlemsstater er utilstrækkeligt uddannede til at kunne identificere og arbejde 
med hadeforbrydelser. En anden årsag til underrapportering er, at de fleste 
LGBT’ere viger tilbage for at afsløre deres seksuelle identitet, ofte fordi 
myndighederne ikke har forståelse for deres situation, eller fordi de ikke har 
den nødvendige uddannelse til at håndtere sådanne hændelser til offerets 
bedste. Underrapportering er et alvorligt problem, fordi de officielle tal hermed 
ikke viser problemets faktiske omfang. Desuden skal det nævnes, at der rundt 
om i EU kun foregår begrænset forskning i, hvor ofte de homofobiske og 
transfobiske hadeforbrydelser forekommer, og hvem der er gerningsmænd og 
ofre. 

Overgreb på LGBT-mødesteder er et problem i nogle medlemsstater. LGBT-
organisationers lokaler er blevet ramt af hærværk, mens andre mødesteder er 
blevet brændt ned, eller brugerne er blevet chikaneret eller overfaldet. 

Hadefulde udtalelser mod LGBT’ere foregår bl.a. i politiske debatter om 
emner, der vedrører LGBT-rettigheder, eller ved moddemonstrationer i 
forbindelse med offentlige LGBT-arrangementer, eksempelvis Pride. Der 
fremkommer homofobiske udtalelser fra politiske og religiøse ledere i 
medierne. I disse erklæringer fremstilles LGBT’ere ofte som unaturlige, 
afvigende, med forbindelse til kriminalitet, umoralske og årsag til social 
ustabilitet. 

Der er grund til særlig bekymring for internettet som platform for udbredelsen 
af hadefulde udtalelser. LGBT-organisationer og nationale ligestillingsorganer 
har under feltforskningen understreget, at internettets struktur gør det svært at 
finde og retsforfølge gerningsmændene. 

Forsamlingsfrihed 

LGBT’ere udøver deres ret til forsamlingsfrihed, når de kæmper mod homofobi 
og for rettigheder til LGBT’ere - primært i forbindelse med Pride-parader og 
lignende træf og begivenheder. I de senere år har forbud og administrative 
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hindringer gjort det problematisk at arrangere lovlige og fredelige 
demonstrationer blandt LGBT’ere i Estland, Letland, Litauen, Polen, 
Rumænien og Bulgarien, selv om LGBT-organisationer efterfølgende – med 
undtagelse af Litauen – har været i stand til at gennemføre arrangementerne i 
de nævnte medlemsstater.  

I visse medlemsstater har de offentlige myndigheder ikke været i stand til eller 
været indstillet på at sikre deltagere i LGBT- demonstrationer mod angreb fra 
moddemonstranter. Der er i de sidste fem år forekommet angreb af denne type i 
Sverige, Estland, Letland, Polen, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien, 
Rumænien og Bulgarien. Hændelserne har ofte været ledsaget af homofobiske 
offentlige erklæringer eller hadefulde udtalelser. 

I nogle medlemsstater har LGBT-organisationer desuden haft svært ved at leje 
lokaler til politiske eller kulturelle aktiviteter, ligesom arrangører af offentlige 
debatter med deltagelse af LGBT’ere er stødt ind i problemer med at få adgang 
til kulturelle og politiske arenaer. 

Arbejdsmarkedet 

LGBT’ernes usynlighed og den forholdsvis lave forekomst af registrerede 
klager gør det svært at måle det faktiske omfang af homofobi, transfobi og 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. En generelt 
manglende bevidsthed om rettigheder kan sammen med LGBT’eres tøven med 
at stå frem med deres seksuelle orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk i 
retssager være en del af forklaringen på dette fænomen. 
Undersøgelsesresultater og ngo-rapporter lægger dog op til, at LGBT’ere ofte 
udsættes for homofobi og forskelsbehandling på arbejdspladsen, og at det sker 
på forskellige måder: Direkte forskelsbehandling, chikane, mobning, hån og 
social udstødelse.  

Mange arbejdspladser er ikke ”sikre” at være på for LGBT-medarbejdere. Selv 
om de indsamlede data varierer fra medlemsstat til medlemsstat, viser 
undersøgelser og feltinterview, at de fleste LGBT’ere generelt er 
tilbageholdende med at stå frem med deres seksuelle orientering på deres 
arbejdsplads.  

Tidligere negative erfaringer, frygt for forskelsbehandling, risiko for 
afskedigelse og kvaliteten af arbejdsmiljøet er faktorer, der alle indvirker på 
LGBT’eres beslutning om at stå frem, og det er dokumenteret, at en seksuel 
orientering, som holdes skjult, kan indvirke negativt på LGBT-medarbejderes 
helbred og trivsel. 

Tilstedeværelsen af ligebehandlings- og mangfoldighedspolitikker på 
arbejdspladsen samt ledelsens måde at gennemføre disse politikker på har 
afgørende betydning for, om LGBT’ere opfatter deres arbejdsmiljø som sikkert 
og rummeligt. Det er dokumenteret, at lovgivningen om ligebehandling med 
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hensyn til beskæftigelse giver LGBT’ere mulighed for formelt at indgive klager 
i tilfælde af forskelsbehandling.  

Uddannelse 

Der rapporteres om tilfælde af mobning og chikane af LGBT’ere i 
uddannelsesmiljøer i hele EU. Verbal homofobi og transfobi er almindeligt 
forekommende, og ordet ”bøsse” anvendes ofte nedsættende. 

Mobning og chikane har store konsekvenser for unge LGBT’ere, og det 
indvirker på deres præstation i skolen og deres trivsel. Sådanne oplevelser kan 
føre til social marginalisering, dårligt helbred og skolefrafald. Eksisterende 
forskningsresultater og interviews med LGBT-organisationer viser, at 
skolemyndigheder i EU kun i ringe omfang har opmærksomheden rettet mod 
homofobi og mobning af LGBT’ere. Undersøgelser viser også, at lærerne 
mangler bevidstgørelse, incitamenter, kompetencer og værktøjer til at erkende 
og håndtere denne type problemer. 

Denne mangel på anerkendelse og tilstedeværelse og manglen på positive 
LGBT-billeder i uddannelsesmiljøerne i de fleste EU-medlemsstater er en 
anden faktor, der ifølge LGBT-organisationerne vækker bekymring, fordi det 
bidrager til den manglende viden, engagement og forståelse, som er med at 
fremme isoleringen af LGBT-elever og studerende. Lærerne bliver kun 
sjældent uddannet og forberedt, og de er for utilbøjelige til at diskutere seksuel 
identitet og seksuel orientering som tema.  

Sundhedspleje 

Det er dokumenteret i undersøgelser, at LGBT’ere er udsat for 
forskelsbehandling i sundhedssektoren. Blandt de negative oplevelser kan 
nævnes, at deres seksuelle orientering bliver beskrevet som en forstyrrelse eller 
en sygdom. Det kan dog være svært at fastslå det faktiske omfang af 
forskelsbehandlingen af LGBT’ere i sundhedssektoren, fordi de er tilbøjelige til 
at holde deres seksuelle orientering skjult.  

Undersøgelser og feltinterviews afslører både positive og negative reaktioner 
fra sundhedspersonalet, når en LGBT’er afslører sin seksuelle orientering eller 
kønsidentitet. Negative holdninger til LGBT’ere eller den forventede risiko for 
at møde sådanne holdninger kan få nogle LGBT’ere til helt at undgå kontakt 
med sundhedssektoren.  

Det kan tilføjes, at den generelle sundhedstilstand hos LGBT’ere vækker stor 
bekymring. Eksisterende forskningsresultater viser, at der er en sammenhæng 
mellem homofobi, chikane og marginalisering og en generelt dårligere psykisk 
og fysisk helbredstilstand hos LGBT’ere. Interviewede LGBT-organisationer 
og offentlige myndigheder angav højere forekomst af dårligt psykisk helbred, 
selvmord og stofmisbrug hos LGBT’ere.  
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Endelig er der den manglende anerkendelse af partnere af samme køn som 
”nærmeste pårørende”, hvilket betyder, at der opstår problemer med at få 
adgang til oplysninger og beslutningstagning om en partners sundhedstilstand 
og behandling samt problemer med hospitalsbesøg. 

Religiøse institutioner 

Der er stor forskel på, hvordan de religiøse institutioner reagerer over for 
LGBT’ere og deres rettigheder. I mange medlemsstater engagerer kirkens 
repræsentanter sig aktivt i politiske diskussioner om LGBT-rettigheder, og i 
mange tilfælde foretager de mobilisering og driver lobbyvirksomhed mod 
sådanne rettigheder. I nogle tilfælde har religiøse grupper desuden arrangeret 
kampagner mod LGBT-arrangementer. På linje med arbejdsgiverne har 
religiøse institutioner i visse situationer håndhævet gældende undtagelser i 
lovgivning mod forskelsbehandling, så det bliver til ugunst for LGBT-
medarbejdere. 

Samtidig er der dog også eksempler på religiøse institutioner og organisationer, 
som har taget imod LGBT’ere med åbne arme.  

Sport 

Homofobi optræder i sportssammenhænge, og det synes at være en stor 
udfordring at være åben LGBT’er i sådanne miljøer. Homofobi kommer til 
udtryk på forskellige måder, både i fankulturen og blandt udøvende sportsfolk, 
ligesom der bruges et homofobisk sprog for at håne modstandere og dommere.  

En af de vigtigste konklusioner i forbindelse på sportsområdet er, at der er en 
stor mangel på synlighed blandt LGBT’ere. Det er indtrykket, at LGBT’erne 
ikke har store muligheder for at være ”åbne” i sportsverdenen. Det skyldes 
risikoen for chikane, homofobi og afvisning fra andre foreningsmedlemmers 
side. 

LGBT-organisationer i Spanien og Det Forenede Kongerige gør gældende, at 
sportsforeninger kun i begrænset omfang sætter homofobi på dagsordenen i 
arbejdet mod forskelsbehandling, især når man sammenligner med indsatsen 
mod sportsracisme. 

Medier 

Tilfælde af homofobiske udtalelser forekommer stadig i medierne i nogle 
medlemsstater, og homoseksualitet opfattes stadig som tabu i forskelligt 
omfang. LGBT’erne mangler synlighed i medierne rundt om i EU, selv om 
bøsser er mere synlige end lesbiske og transkønnede.  

LGBT’ere er udsat for forskellige former for stereotyp fremstilling i medierne. 
Brugen af halverotiske illustrationer i artikler om emner, der er særlig 
problematiske for LGBT’ere, bidrager til at skabe fordomme og forstærke 
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forestillingen om, at seksuel orientering udelukkende handler om seksuel 
aktivitet og præferencer. Hvis journalister i EU havde en bedre forståelse for 
LGBT-forhold, ville de i højere grad kunne rapportere på en repræsentativ og 
afbalanceret måde.  

Der er dog også dokumentation for, at tingene langsomt er ved at ændre sig, og 
nogle undersøgelser peger i dag på et stigende antal historier i medierne i EU, 
som giver et mere nuanceret og velinformeret billede af LGBT-personer og 
deres forhold. 

Asyl 

Selv om alle medlemsstater anerkender, at retsforfølgelse på grund af seksuel 
orientering og kønsidentitet er en gyldig grund til asyl, er procedurerne for 
ansøgning om asyl stadig uklare i mange lande.  

LGBT’ere står over for særlige problemer, når de ansøger om asyl, fordi det 
kan være svært at tale åbent med offentlige myndigheder om intime, seksuelle 
og tabubelagte emner. Det gør det ikke lettere, at medarbejdere og 
interviewteknikker ikke tager højde for dette problem. Myndighedernes viden, 
som bruges til at bestemme flygtningenes status, er ofte helt utilstrækkelig, når 
det drejer sig om indsigt i forholdene for LGBT’ere i deres oprindelsesland. 

Mange asylansøgere med LGBT-baggrund er blevet afvist, enten fordi deres 
henvisning til en homoseksuel orientering blev opfattet som utroværdig, eller 
fordi man forventede, at de ”uofficielt” ville kunne leve i deres oprindelsesland 
som homoseksuelle (dvs. blive ved med at leve med deres seksualitet i det 
skjulte).  

LGBT-asylansøgere i interneringscentre har ikke adgang til de nødvendige 
oplysninger og kan være udsat for social isolation og overgreb på grund af 
deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. 

Forskelsbehandling af flere grunde (multipel forskelsbehandling) 

LGBT’ere udgør en sammensat gruppe, som kan blive udsat for 
forskelsbehandling af to eller flere separate grunde samtidig. 
Forskelsbehandling og udstødelse kan forværres yderligere, hvis der er tale om 
en ældre, handicappet person eller en person, som tilhører en etnisk/religiøs 
minoritet, og dette samtidig kombineres med en identitet som LGBT’er.  

Etniske minoriteter er udsat for forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet inden for deres egne etniske minoritetsmiljøer og 
samtidig udsat for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk baggrund i 
LGBT-miljøet.  

Handicappede LGBT’ere kan blive udsat for ”aseksualisering” fra bl.a. 
behandlingspersonale og medlemmer af selve LGBT-miljøet. Desuden skal det 
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nævnes, at LGBT-lokaliteter, -barer og -mødesteder udgør en fysisk 
forhindring for handicappede LGBT’ere, der ønsker at deltage i LGBT-miljøet. 

Visse LGBT’ere, som opholder sig på behandlingsinstitutioner og plejehjem for 
ældre, kan blive udsat for social isolation og stereotypering fra personale og 
andre beboere.  

Transkønnede 

Transkønnede omfatter personer med en kønsidentitet, der er anderledes end 
det køn, han eller hun er født med, og personer, som ønsker at udtrykke deres 
kønsidentitet på en anden måde end med det køn, han eller hun er født med. 
Gruppen omfatter også personer, der udtrykker sig modsat forventningerne 
knyttet til det køn, han eller hun er født med, det være sig i form af beklædning, 
tilbehør, kosmetik eller kropsforandringer. Gruppen omfatter bl.a. 
transkønnede, som bevæger sig mellem mand og kvinde, transseksuelle, 
transvestitter og crossdressere.  

Transkønnede er udsat for transfobi og forskelsbehandling på grund af 
kønsidentitet og kønsudtryk og ikke nødvendigvis på grund af seksuel 
orientering. Transkønnede kan være heteroseksuelle, homoseksuelle og 
biseksuelle.  

Forskelsbehandling af transkønnede forekommer på alle de områder, der er 
undersøgt i forbindelse med denne rapport, og transkønnede er særligt udsatte 
for hadeforbrydelser og hadefulde udtalelser. Forskelsbehandlingen inden for 
sundhed og beskæftigelse er mere udtalt. Undersøgelser viser, at transkønnede i 
højere grad er udsat for negative holdninger end LGB’ere. 
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Udtalelser 
I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 skal 
Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder afgive udtalelser til 
Den Europæiske Unions institutioner og medlemsstaterne. På baggrund af 
resultaterne af denne sociale analyse skal agenturet forelægge følgende 
udtalelser ud over dem, der er medtaget i rapportens analyse af retstilstanden. 

1. FRA ser med tilfredshed på Europa-Kommissionens forslag af 2. juli 2008 til 
Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.2 Det nye 
direktiv udvider anvendelsesområdet for EU’s nuværende lovgivning, som 
forbyder forskelsbehandling af ovennævnte grunde, men dog kun inden for 
ansættelse, beskæftigelse og videreuddannelse. Agenturet vurderer, at 
ændringsforslagene i Europa-Parlamentets udkast til betænkning af 14.1.2009 
yderligere vil forbedre Kommissionens forslag.3 

Styrkelse af gennemførelsen af lovgivningen om ikke-forskelsbehandling 

2. Europa-Kommissionens oplysningskampagne ”For mangfoldighed – mod 
forskelsbehandling”, der blev lanceret i 2003, bør styrkes yderligere og knyttes 
til konkrete aktiviteter hos myndigheder og civilsamfund i medlemsstaterne. 

3. Europa-Kommissionen bør styrke bestræbelserne på at dele modeller for god 
praksis med medlemsstaterne gennem EU’s lovgivning for bekæmpelse af 
forskelsbehandling, primært gennem EQUINET, det europæiske netværk for 
nationale ligestillingsorganer. 

4. Medlemsstater, som ikke allerede har taget initiativ hertil, opfordres til at 
udvide beføjelserne hos de allerede eksisterende ligestillingsorganer til også at 
omfatte forskelsbehandling på grund af seksuel orientering inden for hvert 
ansvarsområde og tilføre tilstrækkelige ressourcer til, at det er muligt at yde 
både juridisk og psykosocial bistand til ofre for forskelsbehandling. 

2  Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering {SEK(2008) 2180} {SEK(2008) 
2181} /* KOM/2008/0426 endelig udg. - CNS 2008/0140 */findes på http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:DA:HTML 
(20.01.2009). 

3  Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
2008/0140(CNS), 14.1.2009, Udkast til betænkning om forslag til Rådets direktiv om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder 
eller seksuel orientering, som findes på 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=D
A&reference=PE418.014 (20.1.2009).  
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5. Medlemsstaterne opfordres til at iværksætte eller styrke eksisterende 
oplysningskampagner om LGBT-forhold. LGBT-organisationerne bør 
inddrages i planlægningen og gennemførelsen af sådanne projekter med 
henblik på at oprette partnerskaber mellem forskellige instanser. 

6. Medlemsstaterne opfordres til at udvikle eller styrke eksisterende 
oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, som specifikt henvender sig til 
embedsmænd på alle niveauer i det offentlige, og som omhandler LGBT-
forhold, samt principper for og forpligtelser til ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling i national lovgivning, EU-lovgivning og internationale 
menneskerettighedsdokumenter (herunder retspraksis hos EF-domstolen og 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol), idet LGBT-organisationerne bør 
engageres i planlægning og gennemførelse af sådanne foranstaltninger. 

7. Medlemsstaterne opfordres til at foretage ”mangfoldighedskontroller” og 
udvikle ligebehandlings- og mangfoldighedspolitikker med henvisning til alle 
former for forskelsbehandling på alle niveauer af den offentlige forvaltning, 
hvilket vil udgøre et eksempel på ”bedste praksis” over for andre medarbejdere. 

Bekæmpelse af hadeforbrydelser 

8. Medlemsstaterne bør udvikle enkle og rummelige operationelle definitioner 
på hadeforbrydelser, som offentligheden kan anvende ved rapportering af 
sådanne tilfælde af kriminalitet, og som politiet kan anvende ved registrering af 
tilfældene, og som kan fungere som effektive værktøjer i arbejdet med at 
fremme rapportering i form af eksempelvis formularer til selvrapportering og 
instrumenter til tredjepartsrapportering, hvorved offentligheden får mulighed 
for at anmelde hadeforbrydelser på andre steder end politistationer. 

9. Medlemsstaterne bør træffe praktiske foranstaltninger med det formål at øge 
viden om LGBT-forhold blandt hos politimyndigheder og tilbyde 
hensigtsmæssig uddannelse af politifolk, så de bliver i stand til at tage sig 
effektivt af tilfælde af hadeforbrydelser, især i forbindelse med støtte til ofre og 
systematisk registrering af tilfælde. I denne forbindelse kan der gøres brug af 
OSCE’s omfattende arbejde med hadeforbrydelser og IGLA-Europas håndbog 
om overvågning og rapportering af homofobiske og transfobiske hændelser. 

10. Medlemsstaterne bør sikre, at medarbejdere i retshåndhævende 
myndigheder undersøger homofobisk kriminalitet på samme høje niveau som 
andre former for kriminalitet. Et tættere samarbejde gennem eksempelvis 
partnerskaber mellem flere forskellige instanser, der aktivt involverer LGBT-
organisationerne, især som støtte til ofrene, vil styrke politiets indsats ved at 
skabe den tillid, der kræves, for at rapporteringen af homofobisk kriminalitet 
kan forbedres.  

Beskyttelse af retten til forsamlingsfrihed 
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11. Medlemsstaterne og især de lokale og regionale myndigheder bør støtte 
LGBT-organisationerne i deres bestræbelser på at arrangere markante 
begivenheder, eksempelvis Pride-parader, som skaber mere offentlig viden om 
LGBT-emner og giver LGBT’ere øget styrke, især i situationer, hvor disse 
organisationer ikke modtager økonomisk eller anden støtte fra staten, ved at 
tilbyde ressourcer og yde beskyttelse mod homofobiske moddemonstrationer.  

12. Medlemsstaterne og især de lokale og regionale myndigheder henvises i 
denne forbindelse til anbefaling nr. 211 (2007) fra Kongressen for Lokale og 
Regionale Myndigheder i Europa under Europarådet4 om forsamlings- og 
udtryksfrihed til lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, idet der bl.a. 
opfordres til følgende: Anvendelse af de (kommende) retningslinjer om fredelig 
forsamlingsfrihed, der er udarbejdet af OSCE/ODIHR’s ekspertpanel om 
forsamlingsfrihed; grundig undersøgelse af alle tilfælde af vold eller hadefulde 
udtalelser i forbindelse med LGBT- og LGBT-tilknyttede arrangementer; 
positive foranstaltninger som krævet af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol til sikring af reel forsamlings- og ytringsfrihed på 
statsligt, lokalt og regionalt plan; og høringer af LGBT-grupper i arbejdet med 
at reformere de retlige foranstaltninger, som er i modstrid med 
forsamlingsfriheden. 

Forbedring af asylprocedurer og -vilkår 

13. Medlemsstaterne bør udvikle konkrete kriterier og retningslinjer for 
behandling af LGBT’ere, som ansøger om asyl, og for behandling af forhold 
knyttet til seksuel orientering og kønsidentitet i ansøgningsprocedurerne. I 
denne forbindelse kan myndighederne især finde hjælp i UNHCR’s Guidance 
Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity 
(Vejledning om flygtninges krav i forbindelse med seksuel orientering og 
kønsidentitet),5 som blev udgivet den 21. november 2008. 

14. Medlemsstaterne bør sikre, at tjenestemænd, som står for behandlingen af 
LGBT’ere som indvandrere og asylansøgere, har den nødvendige viden om 
forhold vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet og er tilstrækkeligt 
uddannede til at tage sig af disse personer.  

15. Medlemsstaterne bør i særdeleshed være opmærksomme på de særlige 
behov og forhold hos LGBT’ere, der opholder sig i interneringscentre. 

Sikring af ligebehandling på arbejdsmarkedet 

4  Findes på 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Bac
kColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (05.02.2009). 

5  De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge: UNHCR Guidance Note on Refugee 
Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity (UNHCR’s vejledning om 
flygtninges krav i forbindelse med seksuel orientering og kønsidentitet), 21. november 
2008, som findes på http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (05.02.2009). 
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16. Arbejdsmarkedets parter bør fremme LGBT’eres aktive deltagelse i deres 
organisationer og opmuntre arbejdsgivere i den offentlige og private sektor til 
at vedtage og gennemføre mangfoldigheds- og ligebehandlingspolitikker på 
arbejdspladsen. 

Sikring af ligebehandling i sundhedssektoren 

17. Medlemsstaterne bør opfordre de kompetente organisationer og 
institutioner til at medtage LGBT-aspektet i nationale sundhedsundersøgelser. 

18. Medlemsstaterne bør undersøge situationen for adgang til sundhedsydelser 
og de særlige forhold, som kendetegner LGBT’ere, især deres mulighed for at 
kræve status som ”pårørende” sammen med repræsentanter for 
sundhedspersonalet og LGBT-organisationerne. I denne forbindelse vil sådanne 
partnerskaber mellem flere forskellige instanser føre til udvikling af målrettede 
politikker, som har til formål at yde en kvalitetspræget sundhedspleje under 
hensyntagen til LGBT’eres særlige behov.  

19. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at udbydere af sundhedsydelser 
oplyser om og underviser deres lægefaglige og ikke-lægefaglige personale i 
forhold, der vedrører etik og mangfoldighed, for hermed at øge disse gruppers 
viden om LGBT-forhold og sikre, at LGBT’erne modtager bedre ydelser. 

20. Medlemsstaterne skal sikre, at alle rettigheder til informeret samtykke 
overholdes i forhold til procedurer for interseksuelle børn. Lægeforeningerne 
bør sikre, at deres medlemmer er fuldt oplyst om aktuelle tendenser inden for 
etik, behandling og pleje af interseksuelle. 

21. Medlemsstaterne opfordres til at tage hensyn til den situation og de særlige 
problemer, der kendetegner ældre LGBT’ere, inden for rammerne af aktiviteter 
og politikker, der har til formål at forbedre livskvaliteten hos ældre.  

Sikring af ligebehandling og deltagelse i sportsaktiviteter 

22. Medlemsstaterne opfordres til at arbejde sammen med sportsorganisationer 
og fanklubber med det formål at bekæmpe forekomsten af homofobiske 
hændelser og hadefulde udtalelser i forbindelse med sportsaktiviteter og 
hermed støtte dem i at udarbejde oplysningskampagner og indføre reglen om 
”nultolerance for tilfælde af hadkriminalitet”. 

23. Sportsorganisationer og –institutioner bør udvikle oplysningsprogrammer 
om LGBT-forhold, som henvender sig til medarbejdere, sportsdommere og 
sportsfolk, samt mangfoldighedspolitikker og især politikker for sexchikane på 
grund af seksuel orientering og kønsidentitet. 

24. Sportsorganisationer og –institutioner bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at sportsfolk og trænere, som opfatter sig som 
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LGBT’ere, kan føle sig sikre og være åbne om deres seksuelle identitet, hvis de 
beslutter sig for det, uden at skulle frygte negative konsekvenser. 

25. Sportsorganisationer og –institutioner bør sikre, at træneres eller sportsfolks 
seksuelle orientering eller kønsidentitet ikke indvirker på valg af hold og 
trænere samt tildeling af sportspræmier. 

Forbedret rapportering i medierne 

26. Medierne opfordres til i deres praksis-/adfærdskodekser at medtage omtale 
af LGBT’er og disses forhold og at tilbyde både formel og uformel 
mangfoldighedsuddannelse til journalister, så de kan få mere viden om LGBT-
forhold og undgå at komme med hadefulde udtalelser. I denne forbindelse 
indeholder Europarådets nyligt udgivne håndbog i hadefulde udtalelser6 god 
vejledning. 

Sikring af ligebehandling og deltagelse i uddannelse 

27. Europa-Kommissionen bør indføre den åbne koordinationsmetode for at 
fremme udveksling af god praksis for strategier og politikker, som håndterer 
frafaldsprocenter i skolerne og social marginalisering af unge LGBT’ere i 
forbindelse med mobning, forskelsbehandling og udstødelse.  

28. Europa-Kommissionen bør desuden indføre den åbne koordinationsmetode 
med henblik på at fremme udvekslingen af praksisser og politikker udviklet af 
de medlemsstater, som har vedtaget LGBT-specifikke politikker på 
uddannelsesområdet, eksempelvis Irland, Sverige og Det Forende Kongerige. 

29. Medlemsstaterne bør sikre, at skolerne kan tilbyde et klima, som er sikkert, 
og som støtter og bekræfter unge LGBT’ere, som kæmper mod stigmatisering, 
marginalisering af homoseksualitet og forskellige kønsidentiteter. Skolernes 
myndigheder bør i denne forbindelse iværksætte konkrete politikker til 
bekæmpelse af mobning, som tydeligt slår fast, at homofobisk anvendelse af 
øgenavne, mobning og chikane ikke vil blive tolereret. Skolernes myndigheder 
skal desuden give adgang til støttemekanismer og oplysninger til unge, der 
identificerer sig selv som LGB’ere. 

30. Medlemsstaterne skal sikre, at undervisningsplanerne inddrager forhold om 
seksuel orientering, og at LGBT’ere behandles respektfuldt og værdigt i 
overensstemmelse med EU’s grundlæggende værdier for ligebehandling, ikke-
forskelsbehandling og mangfoldighed. I denne forbindelse skal 
skolemyndigheder yderligere udvikle de formelle og uformelle 
uddannelseskomponenter, som omhandler menneskerettighederne, med støtte i 
”COMPASS”, Europarådets uddannelseshåndbog i menneskerettigheder. 

Forbedring af viden gennem forskning og dataindsamling 

6 Anne Weber (2009): Manuel sur le discourse de haine, Europarådet. 
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31. Europa-Kommissionen opfordres til at fremme forskningen i LGBT-forhold 
i henhold til programmet for samfundsøkonomi og samfundsvidenskab i det 
syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (2007-2013) og 
at udvikle et særligt område for forskning med fokus på LGBT’ere og 
transkønnede i henhold til programmet for samfundsøkonomi og 
samfundsvidenskab i det ottende rammeprogram (2014-2020). Det bemærkes, 
at der er en risiko for, LGBT-forskningen ”overser” transkønnedes forhold, og 
derfor er det vigtigt at tage højde for disse specifikke problemer for 
transkønnede (eksempelvis kønsanerkendelse). 

32. Medlemsstaterne bør opfordre til forskning i, samt kvalitativt og 
kvantitativt selv finansiere et hensigtsmæssigt omfang af forskning i dels 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk 
i alle aspekter af livet, dels homofobi og transfobi og disses omfang og 
karakter, årsager og virkninger. 
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Indledning 
 

 

Vladimír Špidla, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender 
og ligestilling7 

 

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissær for menneskerettigheder8 

Indsamlingen af objektive og pålidelige data om homofobi, transfobi og 
forskelsbehandling har afgørende betydning for forståelsen for og beskyttelsen 
af LGBT’eres rettigheder. For første gang i Den Europæiske Unions historie er 
der indsamlet og analyseret data og oplysninger fra forskellige 
undersøgelseskonklusioner om LGBT-forhold, baseret på gennemgang af 
litteratur, spørgeskemaer, landerapporter9 udført af nationale forskere, 
interviews med nationale ligestillingsorganer, ngo’er og offentlige 
myndigheder i alle 27 medlemsstater samt resultaterne af to 
rundbordskonferencer med deltagelse af eksperter fra LGBT’ernes 
civilsamfund. 

7  EU-kommissær Vladimír Špidlas tale ved den internationale konference om LGBT-rettigheder 
i Montreal, som findes på http://www.ilga-europe.org/Europe/News/International-Conference-
on-LGBT-Rights-Montreal/Speech-by-Commissioner-Vladimir-Spidla-at-the-international-
conference-on-LGBT-rights-in-Montreal (04.01.2009). 

8  Viewpoint 2008, som findes på http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp 
(14.08.2008). 

9  Landerapporterne, som er bestilt af DIHR og COWI, offentliggøres af FRA for hermed at 
skabe gennemsigtighed. Fortolkninger og holdninger er ikke nødvendigvis sammenfaldende 
med FRA’s stillingtagen eller holdning. 

’Det siges nogle gange, at beskyttelsen af menneskerettighederne 
hos lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) er det 
samme som at indføre nye rettigheder. Det er en misforståelse. 
FN’s universelle menneskerettighedserklæring og traktaterne 
fastslår, at menneskerettighederne omfatter alle, og at ingen kan 
udelukkes.’ 

’Respekten for menneskers rettigheder er uanset deres seksuelle 
orientering et af de vigtigste kriterier for respekt for 
menneskerettighederne i almindelighed… og det allervigtigste er 
at fortsætte kampen mod stereotyper og fordomme på alle mulige 
måder. Homofobi er en fordom, der efter min opfattelse er særligt 
oprørende og urimelig.’ 
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De vigtigste dele af denne rapport er tematisk opbygget på en måde, der 
behandler følgende specifikke og tværgående emner: 

 

Holdninger til LGBT’ere 

Hadeforbrydelser og hadefulde udtalelser  

Forsamlingsfrihed 

Arbejdsmarked 

Uddannelse 

Sundhed 

Religiøse institutioner 

Sport 

Medier 

Asyl 

Forskellige former for forskelsbehandling 

 
Transfobi og forskelsbehandling på grund af kønsidentitet og kønsudtryk er 
integreret løbende i rapporten, mens specifikke emner behandles separat.  

Hvert enkelt afsnit indeholder data og oplysninger fra interviews med aktørerne 
(LGBT-organisationer, offentlige myndigheder og nationale 
ligestillingsorganer), spørgeskemaer og landerapporter udarbejdet af nationale 
forskere samt andre former for eksisterende forskning og data. Bilag 1 
indeholder en liste med de nationale forskere. 

I hvert afsnit fremhæves vigtige emner med eksempler fra studier, 
undersøgelser, officielle statistikker eller enkeltsager fra forskellige 
medlemsstater, der er at opfatte som illustrerende eksempler på generelle 
tendenser og forhold for LGBT’ere i de enkelte medlemsstater og i EU som 
helhed. 

Rapporten beskriver de centrale sociale aspekter af den situation, der er 
kendetegnende for rettigheder og beskyttelse mod forskelsbehandling, og 
angiver, på hvilke måder LGBT’ere oplever homofobi, transfobi og 
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forskelsbehandling, og hvordan det påvirker dem i deres liv. I denne 
forbindelse skal det nævnes, at rapporten tager udgangspunkt i og supplerer den 
omfattende analyse af retstilstanden, der tidligere er offentliggjort.10 Samlet 
udgør det en tilstrækkelig dokumentation for FRA’s udtalelser om, hvordan de 
påpegede problemer kan defineres.  

Præcisering af termer og begreber 
FRA udfører sit arbejde med forskelsbehandling på grund af køn, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering 
mod personer, der tilhører minoriteter, samt på grund af en kombination af 
disse grunde (forskellige former for forskelsbehandling) med afsæt i EU-
standarder og internationale standarder til bekæmpelse af forskelsbehandling, 
fremme af ligebehandling og sikring af grundlæggende rettigheder. Disse 
standarder indeholder definitioner, termer og begreber, som udgør rammerne 
for FRA’s dataindsamling, metode og analyse.  

Forskelsbehandling11 foreligger, hvis en person eller gruppe af personer af 
forskellige grunde, herunder seksuel orientering, behandles ringere end en 
anden person eller gruppe (direkte forskelsbehandling), og foreligger 
desuden, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse vil stille en person eller 
gruppe af personer særlig ufordelagtigt i forhold til en anden person eller 
gruppe af personer af de samme grunde til forskelsbehandling, medmindre det 
kan retfærdiggøres ud fra objektive kriterier (indirekte forskelsbehandling).12 
Chikane er en form for forskelsbehandling, som opstår, når der forekommer en 
uønsket adfærd af de ovennævnte grunde med det formål eller den virkning, at 
en persons værdighed krænkes, eller der skabes et intimiderende, fjendtligt, 
nedværdigende, ydmygende eller fornærmende miljø. Chikane kan bestå af en 
enkelt hændelse eller en række hændelser over en længere periode. Chikane 
kan antage mange forskellige former, eksempelvis: Trusler, intimidering eller 
verbale overgreb samt afvisende bemærkninger eller vittigheder om seksuel 
orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk.13 

Hadeforbrydelser (hate crime) mod LGBT’ere omfatter enhver strafbar 
handling mod personer eller ejendom, som skyldes, at ofre, lokaler eller mål for 

10  Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2008): Homofobi og 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i EU’s medlemsstater - Del I: 
Retstilstanden, FRA 2008. 

11 Definitionen af forskelsbehandling – direkte og indirekte – anvendes som nævnt i 
rammedirektivet om forbud mod forskelsbehandling; Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. 
november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv. 

12 Kan ses på http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm 
(12.08.2008). 

13  Kan ses på http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm 
(12.08.2008). 
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den strafbare handling er valgt på grund af deres faktiske eller opfattede 
tilknytning, forbindelse, tilhørsforhold eller støtte til eller medlemskab af en 
LGBT-gruppe.14 

Hadhændelse (hate incident) er en hændelse, et overgreb eller en handling – 
hvad enten den er omfattet af national lovgivning eller ej – mod personer eller 
ejendom, der involverer et offer, lokaler eller mål, som er valgt på grund en 
faktisk eller opfattet tilknytning, forbindelse, tilhørsforhold eller støtte til eller 
medlemskab af en LGBT-gruppe. Termen omfatter en række ytringer for 
intolerance, lige fra mindre hændelser motiveret af forudindtagede holdninger 
til kriminelle handlinger.15 

Hadefulde udtalelser (hate speech) omfatter offentlige udtalelser, som spreder, 
opmuntrer til, fremmer eller retfærdiggør had, forskelsbehandling eller fjendtlig 
adfærd i forhold til minoriteter - eksempelvis udtalelser af politiske eller 
religiøse ledere, der offentliggøres i medierne eller på internettet. Der findes 
ikke en definition, som der er generel enighed om. I anbefalingen fra 1997 fra 
Europarådets Ministerråd16 erklæres det, at termen ”skal opfattes sådan, at den 
omfatter alle former for udtalelser, som spreder, opmuntrer til, fremmer eller 
retfærdiggør racehad, fremmedhad, antisemitisme og andre former for had, der 
er baseret på intolerance, herunder: Intolerance, som er udtryk for aggressiv 
nationalisme og etnocentrisme, forskelsbehandling og fjendtlig adfærd over for 
minoriteter, indvandrere og personer med indvandrerbaggrund”. Uden at lægge 
sig fast på en bestemt definition har Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i sin retspraksis brugt denne term til at omfatte de 
former for udtalelser, som spreder, opmuntrer til, fremmer og retfærdiggør had 
på grund af intolerance, herunder religiøs intolerance. Europarådet 
introducerede i november 2008 en håndbog om hadefulde udtalelser,17 hvori 
det nævnes, at selv om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol endnu 
ikke har behandlet dette aspekt, hører homofobiske udtalelser ind under, hvad 
der kan opfattes som hadefulde udtalelser. 

Rapporten anvender desuden nogle begreber, som endnu ikke er defineret i 
instrumenter på EU-plan og internationalt om fastsættelse af standarder, og som 
derfor ikke har nogen juridisk valens:  

14  Definitionen er baseret på OSCE/ODIHR (2008): Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents 
and Responses. Annual Report for 2007 (Hadske kriminelle handlinger i OSCE-regionen – 
Hændelser og reaktioner. Årsberetning for 2007). OSCE/ODIHR-definitionen anvendes også af 
Europarådet. 

15  Definitionen er baseret på OSCE/ODIHR (2008): Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents 
and Responses. Annual Report for 2007 (Hadske kriminelle handlinger i OSCE-regionen - 
Hændelser og reaktioner. Årsberetning for 2007). 

16  Baseret på den definition, der fremgår af anbefaling nr. R(97)20 fra Europarådets Ministerråd 
til medlemsstaterne om ”hadske kriminelle handlinger (”Hate Speech”). 

17 Flere oplysninger findes på 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (3.02.2009). 
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Seksuel orientering henviser til en persons evne til at føle en dyb 
følelsesmæssig, hengiven og seksuel tiltrækning til samt at have intime og 
seksuelle forhold til personer af det modsatte køn, af det samme køn eller af 
flere end et køn.18 

Homoseksualitet og biseksualitet omtales videnskabeligt og politisk ofte - 
sammen med transkønnede - under den fælles term ”LGBT” eller ”LGBT’ere”, 
dvs. lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede. Det er en heterogen gruppe, 
som ofte samles under overskriften LGBT i sociale og politiske sammenhænge, 
både lokalt og internationalt. 

En transseksuel er en person, som foretrækker et andet køn end det køn, han 
eller hun er født med, og som føler et behov for at gennemgå fysiske 
kropsforandringer for hermed udtrykke denne følelse, eksempelvis i form af 
hormonbehandling og/eller kirurgisk indgreb. 

Transkønnede omfatter personer, som har en kønsidentitet, der er anderledes 
end det køn, han eller hun er født med, og personer, som ønsker at udtrykke 
deres kønsidentitet på en anden måde end med det køn, han eller hun er født 
med. Gruppen omfatter personer, som føler, at de gennem beklædning, tilbehør, 
kosmetik eller kropsforandringer er nødt til, foretrækker eller vælger at fremstå 
anderledes, end hvad der forventes af den kønsrolle, de er blevet født med. 
Gruppen omfatter blandt andet transkønnede, som bevæger sig mellem mand 
og kvinde, transseksuelle, transvestitter og crossdressere.19 

En crossdresser/transvestit er en person, som jævnligt, men dog ikke 
nødvendigvis altid ”klæder sig ud” i tøj, der oftest forbindes med det modsatte 
køn i forhold til det køn, de er født med.  

Kønsudtryk kan defineres som den måde, hvorpå ethvert menneske udtrykker 
sig selv i en kønstilpasset form – dvs. den måde, hvorpå alle mennesker 
udtrykker sig inden for de muligheder, kønsspektret tilbyder – eksempelvis 
maskulinitet, feminitet og androgyni.20 Kønsudtryk er synlige udtryk 
(eksempelvis fremtoning, beklædning, tale og adfærd) for en persons 
kønsidentitet.21 I denne rapport henvises der med kønsudtryk især til personer, 
som krydser den traditionelle bipolare kønslinje - eksempelvis har mandlige 
crossdressere en mandlig kønsidentitet, men de udtrykker deres feminine side 

18  The Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to 
Sexual Orientation and Gender Identity, som findes på 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008). 

19  Definitionen er baseret på Transgender Europa, som findes på 
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.09.2008). 

 Også ordet ”transkønnethed” (”transgenderism”) optræder i denne rapport, hvor det henviser til 
transkønnet identitet eller udtryk. 

20 Cabral, M., International Gay and Lesbian Human Rights Commission: Gender Expression and 
Human Rights, http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc (17.12.08). 

21 Gender Expression Toolkit Ending Discrimination on the Basis of Gender Expression, 
http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf (17.12.08). 
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ved fra tid til anden at iføre sig dametøj og påtage sig et feminint kropssprog og 
rolleudtryk.22 

Kønsidentitet er udtryk for det enkelte menneskes dybfølte, indre selvstændige 
kønserfaring, som enten er eller ikke er forbundet med det køn, han eller hun er 
født med, herunder personens fornemmelse af sin krop (personen kan vælge at 
få ændret sin kropslige fremtoning eller funktion med medicinske, kirurgiske 
og andre hjælpemidler), samt andre kønsudtryk, herunder beklædning, tale og 
mannerisme.23 Kønsidentitet er ikke det samme som seksuel orientering, og 
transkønnede kan identificere sig som heteroseksuelle, biseksuelle eller 
homoseksuelle. Forhold omkring transkønnede skal derfor nærmere opfattes 
som kønsrelaterede anliggender end som et spørgsmål om seksuel orientering. 

Heteronormativitet er det, der får heteroseksualitet til at virke 
sammenhængende, naturlig og privilegeret. Begrebet er knyttet til den 
antagelse, at enhver er ”naturligt” heteroseksuel, og at heteroseksualitet er et 
ideal, som rangerer højere end homoseksualitet og biseksualitet.24 

Heterosexisme kan defineres som forskelsbehandling til fordel for 
heteroseksuelle og imod homoseksuelle, idet der tages udgangspunkt i den 
antagelse, at heteroseksualitet er den eneste ”normale” livsstil. 
”Heterosexistisk” forskelsbehandling af LGBT’ere omfatter bl.a. tilfælde af 
direkte og indirekte forskelsbehandling, som er defineret i EU’s direktiver om 
ikke-forskelsbehandling.  

Forskellige former for forskelsbehandling (multipel forskelsbehandling) 
beskriver den forskelsbehandling, som finder sted, når flere separate grunde 
optræder hver for sig. Intersektionel forskelsbehandling er en situation, hvor 
flere forskellige grunde optræder samtidig og indvirker på hinanden på samme 
tid, sådan at de ikke kan adskilles. 25 

22 Mustola, K.: Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities, i: J. Lehtonen og 
K. Mustola: Straight people don’t tell, do they ...? Negotiating the boundaries of sexuality and 
gender at work, Beskæftigelsesministeriet, Finland, 2004. 

23  The Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to 
Sexual Orientation and Gender Identity, som findes på 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008). 

24  Baseret på: L. Berlant, M. Warner (1998): Sex in Public, in Critical Inquiry, 24, 2. T. 
Rosenberg (2002): Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. RFSL (2007): Open Up Your 
Workplace. Challenging Homophobia and Hetero-normativity. 

25  Europa-Kommissionen (2007): Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
(Håndtering af forskellige former for forskelsbehandling - Praksis, politikker og love), som 
findes på 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf 
(12.09.2008). 
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Homofobi er den irrationelle frygt for og aversion imod homoseksualitet samt 
lesbiske, bøsser og biseksuelle (LGB) på grund af fordomme.26 

Transfobi kan beskrives som en irrationel frygt for ikke-kønskonformitet eller 
kønstransgression, eksempelvis frygt for eller aversion imod maskuline 
kvinder, feminine mænd, crossdressere, transgenderister, transseksuelle og 
andre, som ikke passer ind i de eksisterende kønsstereotyper om det køn, de er 
født med. Brug af ordet ”fobi” i denne sammenhæng betyder ikke, at den 
transfobiske person og/eller offeret for transfobi lider af en forstyrrelse.27 

Erfaret og subjektiv forskelsbehandling er den subjektive følelse af at blive 
udsat for forskelsbehandling, hvilket ikke nødvendigvis er sammenfaldende 
med forskelsbehandling i juridisk forstand.28 

Metoder 
Denne analyse er baseret på baggrundsmateriale, som er indsamlet gennem 
nedenstående dokumentations- og feltforskningsaktiviteter, og som er blevet 
fulgt op af verificering og analyse af de indsamlede data:  

Litteraturgennemgang 

Undersøgelsesarbejdet tog udgangspunkt i en detaljeret gennemgang af relevant 
litteratur på området. Dette arbejde udgjorde grundlaget for den efterfølgende 
udarbejdelse af retningslinjer for feltarbejdet og landerapporterne.  

Landerapporter 

Arbejdet med at udføre en sociologisk rapport om den nuværende situation blev 
overdraget til uafhængige eksperter i alle medlemsstater, og materialet gav 
omfattende kontekstuelle oplysninger samt officielle data og oplysninger om 
videnskabelig forskning og andre former for forskning.  

Elektronisk undersøgelse blandt aktørerne 

LGBT-organisationer, nationale ligestillingsorganer og offentlige myndigheder 
deltog i undersøgelsen ved at udfylde et elektronisk spørgeskema. Formålet var 
at indsamle ”aktørernes bedømmelse” af den sociale situation. Der blev udsendt 
343 spørgeskemaer. Af disse blev 84 besvaret fuldt ud, 132 blev besvaret 

26  Denne definition bygger på Europa-Parlamentets beslutning om homofobi i Europa 
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)). 

27  Hill, D, Willoughby, B. (2005): The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, in Sex Roles, Vol. 53, Nr. 7-8, oktober 2005, Nederlandene, Springer. 

28  E. Olli, B. K. Olsen (eds.) (2005): Towards Common Measures for Discrimination. Exploring 
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Dansk Institut for 
Menneskerettigheder. 
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delvist (i alt 216), og 127 blev ikke besvaret. Svarene gav et værdifuldt indblik 
i de områder, der primært bekymrer hovedaktørerne i hele EU. 

Feltarbejde 

Som supplement til dataindsamlingen i landerapporterne og e-undersøgelsen 
blev der gennemført udtømmende interviews i hele EU med repræsentanter for 
LGBT-organisationer, offentlige myndigheder og nationale ligestillingsorganer.  

Rådgivende rundbordskonferencer 

De forskellige former for god praksis og anbefalingerne til forbedring af 
forholdene for LGBT’ere, som disse blev defineret i løbet af dataindsamlingen 
og feltarbejdet, blev efterfølgende drøftet yderligere med ngo’ere fra hele EU 
ved to rådgivende rundbordskonferencer, der blev afholdt i København i juni 
2008. Disse rundbordskonferencer førte til en god udveksling af viden samt 
udvikling af synergier. Desuden gav rundbordskonferencerne projektgruppen 
yderligere informationsmateriale, som efterfølgende blev analyseret.  

Europarådet 

En anden vigtig kilde for relevante data har været Europarådet. Herfra modtog 
projektgruppen oplysninger om Europarådets synspunkter om homofobi, 
transfobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet 
samt om igangsatte initiativer til at bekæmpe disse problemer. Ligeledes blev 
Thomas Hammarberg, Europarådets kommissær for menneskerettigheder, 
interviewet.  
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DEL I: Lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle/transkønnede i EU 

Holdninger til LGBT’ere 
Befolkningens holdninger til LGBT’ere behandles i undersøgelser på 
europæisk og nationalt plan som en parameter for aktuelle værditendenser. 
Nogle studier går ind i en undersøgelse af holdninger til homoseksualitet eller 
homoseksuel adfærd, mens en anden måde at vurdere holdninger til 
homoseksuelle på er ved at måle den sociale afstand med spørgsmål som: 
”Hvem vil du gerne/ikke gerne have som nabo?”  

Europæisk undersøgelse: Homoseksuelle som naboer 

Den nyeste Eurobarometer-undersøgelse fra 200829 stillede følgende 
spørgsmål: ”Hvordan vil du personligt have det med en homoseksuel 
(homoseksuel mand eller lesbisk kvinde) som nabo?” Svarene blev inddelt i en 
skala, som gik fra ”1” for ”meget dårligt” til ”10” for ”meget godt”. 
Holdningerne er illustreret på kortet nedenfor med en inddeling i fem grupper, 
hvor den mørkeste farve repræsenterer den gruppe, der vil have det bedst med 
en homoseksuel som nabo, og den lyseste farve er den gruppe, der vil have det 
dårligst med det. 

29  Eurobarometer 296 (2008), kapitel 9, som findes på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.01.2009). 

 31 

                                                      

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf


Holdninger til at have en homoseksuel som nabo 
 

 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Landeresultater Latvia Letland 
Sweden Sverige Bulgaria Bulgarien 
Denmark Danmark Romania Rumænien 
The Netherlands Nederlandene Map Legend  Kortforklaring 
Luxembourg Luxembourg Higher than 9.0 Højere end 9,0 
France Frankrig Lower than 6.0 Lavere end 6,0 
Belgium Belgien   
United Kingdom Det Forenede Kongerige   
Spain Spanien   
Ireland Irland   
Malta Malta   
Germany Tyskland   
European Union (27) Den Europæiske Union 

(27) 
  

Slovenia Slovenien   
Austria Østrig   
Finland Finland   
Estonia Estland   
Greece Grækenland   
Cyprus Cypern   
Poland Polen   
Italy Italien   
Czech Republic Den Tjekkiske Republik   
Portugal Portugal   
Slovakia Slovakiet   
Hungaria Ungarn   
Lithuania Litauen   
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Ifølge Eurobarometer svarede 11 % af befolkningen i EU som helhed, at man 
ikke ville have det godt med en homoseksuel som nabo (svarene 1-3 på 
skalaen), mens 67 % ville have det godt med det (svarene 7-10 på skalaen).  

De lande, hvor den største andel af respondenterne ville have det godt med at 
have en homoseksuel som nabo, er Nederlandene og Sverige (91 %), fulgt af 
Danmark, Belgien og Frankrig. 

I den anden ende af skalaen er Rumænien det land, hvor den højeste andel af 
respondenter ikke ville have det godt med en homoseksuel som nabo (36 %), 
efterfulgt af Litauen, Letland, Bulgarien og Ungarn. 

Ifølge resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen stiller mænd sig 
gennemsnitligt mere negativt end kvinder, ældre generationer er mere negative 
end yngre generationer, personer med lav uddannelse er mere negative end 
veluddannede, og højreorienterede har en mere negativ holdning end 
venstreorienterede. 

God praksis: Oplysningskampagne. I Polen blev den første 
oplysningskampagne med titlen ”Lad dem se os”, der havde til formål at skabe 
bedre accept af bøsser og lesbiske, lanceret i 2003 af Kampagne mod homofobi 
(Campaign Against Homophobia). 30 billeder af bøssepar og lesbiske par, der 
holder hinanden i hånden, blev vist på gallerier og informationstavler i de 
største polske byer. Kampagnen gav anledning til en ophedet debat i medierne 
om LGB-forhold.30  

Afdækning af holdninger til forskellige grupper, eksempelvis LGBT, måles 
ikke kun ved, hvordan det er at ”have en af dem som nabo”. Når undersøgelser 
af denne art udvides til at omfatte en større variation af situationer, skabes der 
også et mere retvisende billede. Som eksempel kan nævnes Cypern, hvor en 
undersøgelse, der var udarbejdet på foranledning af ombudsmandsinstitutionen, 
gik ind i en række situationer, der bl.a. viste, at respondenterne ville have det 
dårligere med homoseksuelle, som passer eller underviser deres barn eller er 
nære slægtninge, end med homoseksuelle, der er en personlig ven eller læge, og 
at de ville have det bedst med det, hvis den homoseksuelle var en kollega eller 
nabo.31  

Europæiske undersøgelser: Ægteskab mellem personer af samme køn og 
adoption 

Holdningerne til ægteskab mellem personer af samme køn og adoption af børn 
til personer af samme køn er en indikator for, hvor accepterede LGBT’ere er i 
samfundet. I Eurobarometer fra 2006 siges det: 

30 Kan ses på http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (23.10.2008). 
31  Cyprus College Research Center (2006): Attitudes and Perceptions of the Public toward 

Homosexuality, Cyprus College. 
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”Undersøgelsen […] viser, at der synes at være en ret begrænset åbenhed over 
for homoseksualitet. Kun i gennemsnit 32 % af europæerne synes, at 
homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn i Europa. Det forholder sig 
faktisk sådan i 24 ud af 25 medlemsstater, at mindre end en fjerdedel af 
offentligheden her accepterer, at homoseksuelle par skal kunne adoptere. Den 
offentlige mening synes at være en del mere tolerant, når det drejer sig om 
ægteskaber mellem homoseksuelle personer: 44 % af EU’s borgere er enige i, 
at sådanne ægteskaber bør være tilladt i Europa. Det skal bemærkes, at nogle af 
medlemsstaterne skiller sig ud fra det gennemsnitlige resultat med en meget høj 
grad af accept: Nederlandene topper listen, idet 82 % af respondenterne støttede 
ægteskab mellem homoseksuelle, og 59 % gik ind for ideen om adoption hos 
homoseksuelle par. Modstanden er størst i Grækenland, Letland (begge 
henholdsvis 84 % og 89 %) og Polen (76 % og 89 %).”32 

32  Eurobarometer 66 (2006), s. 43-46, som findes på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008). 
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Holdninger til at tillade ægteskab mellem personer af samme køn i Europa 33 
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33  Eurobarometer 66 (2006), s. 43, som findes på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008). 
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Det fremgår af Eurobarometer-undersøgelsen, at holdningerne til 
homoseksuelle ”som naboer” og holdningerne til ”ægteskab mellem personer af 
samme køn” i de forskellige medlemsstater i stor udstrækning har 
sammenhæng med den grad af familiemæssige rettigheder, LGBT’ere nyder i 
de enkelte medlemsstater. De mest positive holdninger synes at findes i de 
medlemsstater, som har en eller anden grad af lovfæstet anerkendelse af 
partnerskaber mellem personer af samme køn. Hermed antydes, at der er en 
sammenhæng mellem den offentlige holdning og anerkendelse af partnerskab. 
Som Ombudsmanden34 i Spanien anførte, synes indførelsen af ægteskab 
mellem personer af samme køn at have opblødt holdningerne til LGBT’ere. 

”Kulturen i landet har ændret sig mærkbart som en konsekvens af de 
registrerede partnerskaber. Og for mig er det særlig bemærkelsesværdigt, at 
denne forandring i kulturen og den virkning, det har haft på samfundet, mærkes 
mange andre steder end i miljøet for bøsser og lesbiske. Ved at stå fast på et 
standpunkt og bekæmpe fordommene og forskelsbehandlingen - og ved at gøre 
mennesker stolte af det, de er - har det efter min opfattelse skabt en virkning, 
som helt basalt påvirker den måde, vores land opfatter sig selv på.” Tony Blair, 
ligestillingsmiddag hos Stonewall, 22. marts 2007 (Cowan 2007, s. 1)35 

På spørgsmålet om adoption af børn konkluderede Eurobarometer, at et 
gennemsnit på blot 31 % af respondenterne gav sin støtte:  

”Forslaget om, at homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn får en 
særdeles uensartet støtte fra land til land: Tallet varierer fra 7 % i Polen og 
Malta til 69 % i Nederlandene. Sverige er det eneste andet land, hvor (lidt) over 
halvdelen støtter holdningen om, at homoseksuelle par rundt om i Europa skal 
have lov til at adoptere børn.”36 

Holdninger til at tillade homoseksuelle par at adoptere børn 

 

34  Feltmøde med El Defensor del Pueblo [Ombudsmanden], 13. marts 2008. 
35 Cowan, K. (2007): British attitudes to lesbian and gay people, som findes på 

www.stonewall.org.uk 
36  Eurobarometer 66 (2006), s. 45, som findes på: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008). 
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Andre nationale holdningsundersøgelser 

Nationale undersøgelser, som har set på andre aspekter af holdningerne til 
LGBT’ere, viser en overvægt af negative holdninger til LGBT’ere i forskellige 
sammenhænge. 

I en bulgarsk undersøgelse37 ville 42 % af respondenterne ikke bryde sig om at 
have en homoseksuel som ven eller kollega, og 47 % ville ikke acceptere, at 
deres søn eller datter var homoseksuel. I en undersøgelse fra Det Forenede 
Kongerige,38 som også omfattede Skotland, angav halvdelen af 
respondenterne, at de ikke ville bryde sig om, at en bekendt indledte et 
længerevarende forhold med en transseksuel. En dansk undersøgelse39 viste, at 
53 % af unge mænd i alderen 15-24 år ikke mente, at det var acceptabelt at 
have sex med en anden person af samme køn, mens kun 21 % af unge kvinder 
delte denne holdning. Ifølge en tysk undersøgelse40 mente 32 % af 
respondenterne, at det er frastødende at se to homoseksuelle kysse hinanden. 
En undersøgelse fra Litauen41 konkluderede, at 47 % af respondenterne 
opfattede homoseksualitet som en sygdom og mente, at homoseksuelle skulle 
have medicinsk behandling, 62 % havde ikke lyst til at være medlem af en 
organisation, der havde homoseksuelle medlemmer, 69 % ønskede ikke, at 
homoseksuelle skulle have arbejde i skolerne, og 50 % var imod, at 
homoseksuelle skulle have ansættelse i politiet. En tidligere undersøgelse af 
europæiske værdier fra Grækenland viste, at der var tale om en nettokontrast i 
holdningerne blandt respondenterne, alt efter alder og uddannelsesniveau. 
Flertallet af respondenter (58,6 %) mente, at homoseksualitet ikke kunne 
“forsvares”. Dette tal var dog langt højere for personer over 50 år (84,7 %) end 
for personer under 30 år (44,7 %), og dette er en indikation af, at holdningerne 
gradvist er ved at ændre sig42. 

Selv om der er forskelle mellem de enkelte medlemsstater, viser 
undersøgelserne, at der er udbredt homofobi og uvilje mod LGBT’ere. Et 
tilsvarende billede ses efter e-undersøgelsen blandt aktørerne: 30 % bedømte, at 
kun ”et mindretal” af befolkningen accepterer lesbiske, eller at der er tale om 
”ingen accept”. Tallet for bøsser ligger højere, på 40 %, for biseksuelle er der 
tale om 38 %, mens tallet for transseksuelle er særlig højt, nemlig 73 %.  

37  Sociological Agency Skala (2007): Attitude toward the minority groups and discriminatory 
mindsets in the Bulgarian society, Sociological survey under the project From 
antidiscrimination to equal opportunities – Innovative methods and effective practices of the 
Commission for Protection Against Discrimination, Sofia. 

38  C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007): Attitudes to discrimination in Scotland, 2006, Scottish 
Social Attitudes Survey, Edinburgh, Scottish Government Social Research. 

39  Sundhedsstyrelsen (2006): Ung2006. De 15-24-åriges seksualitet, København. 
40  Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006): Indikatoren des 

Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich, som findes på 
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/index.htm (15.06.2006). 

41  The Market and Opinion Research Centre ‘Vilmorus Ltd.’ (2006): Discrimination against 
Various Social Groups in Lithuania, Vilnius. 

42 European Values Study (1999), som findes på www.jdsurvey.net/web/evs1.htm (13.11.2008). 
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Resultaterne overrasker ikke. Europarådets Ministerråd opfordrede dog allerede 
i 2000 til tolerance og handling: ”Homoseksualitet giver stadig anledning til 
kraftige kulturelle reaktioner i visse miljøer eller dele heraf. Det giver dog ikke 
regeringerne og parlamenterne en grund til ikke at handle. Tværtimod 
understreger det behovet for at skabe større tolerance omkring seksuel 
orientering.”43 

God praksis: I januar 2005 lancerede ILGA Portugal en mediekampagne, 
herunder i tv, radio, aviser og internet, i samarbejde med reklamebureauet 
W/Portugal, der udførte vederlagsfrit arbejde. I kampagnen blev der vist 
kærlige følelser indbyrdes mellem lesbiske par og bøssepar på tv og trykte 
medier for hermed at gøre LGBT’ere mere synlige ved hjælp af en positiv 
fremstilling.44 

Her skal også fremhæves Europa-Kommissionens betydelige indsats for at 
forbedre offentlighedens holdninger til forskellige minoritetsgrupper, herunder 
LGBT’ere. Især Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle i 2007 og de 
oplysningsaktiviteter, der blev lanceret i den forbindelse, har bidraget 
væsentligt til at ændre holdningerne. Den paneuropæiske informationslastvogn, 
der turnerede rundt til byer i medlemsstaterne i løbet af 2007 og 2008, er et af 
mange eksempler på direkte kontakt med offentligheden med det formål at 
skabe bevidsthed om forholdene i forbindelse med forskelsbehandling. Europa-
Kommissionen har desuden finansieret nationale oplysningsaktiviteter i 
medlemsstaterne i hele EU.45  

 

Konsekvenser af negative holdninger 

 

Som de LGBT-organisationer, som blev interviewet i løbet af feltarbejdet, 
fortalte os, er en af de forsvarsmekanismer, som anvendes af LGBT’ere for at 
undgå forskelsbehandling, at være ”usynlig” i offentligheden, på 
arbejdspladserne og i skolerne. I en slovensk undersøgelse46, som passende 
havde titlen ”Privatlivets ulidelige behagelighed”(”The unbearable comfort og 

43 Situation of lesbians and gays in Council of Europe Member States (Situationen for bøsser og 
lesbiske i Europarådets medlemsstater), Den Parlamentariske Forsamlings anbefaling nr. 1474 
(2000), svar vedtaget af Ministerrådet på Ministerkomiteens 765. møde den 19. september 
2001. 

44 Kan ses på http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008). 
45 Europa-Kommissionen: Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU 

(Udbredelse af lighed og ikke-forskelsbehandling i EU), som findes på 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.p
df, (12.01.2009). 

46  R. Kuhar, A. Svab (2005): The Unbearable Comfort of Privacy. Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Politike, Ljubljana, s. 95-96, som findes på: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.01.2009) 
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privacy”) blev følgende konstateret: ”… bøsser og lesbiske vælger at efterligne 
andre for at tilpasse sig til heteronormativiteten i det offentlige rum. Udadtil 
vælger de at omdefinere deres partnerskab og sætte det ind i en sammenhæng, 
hvor det fremstår, som om man ”bare er gode venner”. Det er kun under 
omstændigheder, som lader til at være tilpas sikre, at nogle tillader sig at give 
los for nogle af de intime udtryk, som indikerer deres seksuelle status. Som 
udgangspunkt er bøsser og lesbiske generelt bevidste om det miljø, som 
omgiver dem, og om den heteronormativitet, som har afgørende betydning for 
miljøet.” 

Disse ”usynlighedsstrategier” indvirker dog ikke alene på LGBT’eres liv, men 
har desuden betydning for, i hvor stor en udstrækning der konstateres indirekte 
udtryk for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. 

Homoseksuelle som familiemedlemmer 

Familien har afgørende betydning for enhver, der har brug for følelsesmæssig 
støtte, det være sig børn, teenagere og voksne. LGBT-organisationer i hele EU, 
som har medvirket i interviews, bekræftede, at reaktionerne fra familien er et 
vigtigt tema, som i alvorlig grad indvirker på LGBT’eres trivsel. Forskning i 
Polen,47 Portugal,48 Malta,49 Litauen,50 Den Forenede Kongerige,51 
Italien,52 Slovenien,53 Letland,54 Tyskland,55 Slovakiet56 og Frankrig57 
viser, at et stort antal LGBT’ere skjuler deres seksuelle orientering for deres 
slægtninge for at undgå forskelsbehandling i deres egen familie. Disse 
undersøgelser viser dog desuden, at flertallet af respondenter, som er åbne om 
deres seksuelle orientering, accepteres af deres familie. 

47  M. Abramowicz (2007): Situation of bisexual and homosexual persons in Poland - 2005 and 
2006 report, Warszawa: Campaign Against Homophobia & Lamda Warsaw. 

48  F.V. Silva, P. Policarpo, T.L. Monteiro (2006): Inquérito Nacional sobre Experiencias da 
Homossexualidade em Portugal, Lissabon, Centro de Investigacão e Estudos de Sociologia, 
Instituto Superior Ciências do Trabalho e da Empresa. 

49  Malta Gay Rights Movement (2003): Sexual Orientation Discrimination in Malta. A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta’s Gay, Lesbian and Bisexual 
Community, Malta, Union Press. 

50  A. Zdanevicius (ed.) (2007): Nematomi pilieciai. Apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu 
diskriminacija Lietuvoje [Usynlige borgere: Om homofobi og forskelsbehandling af 
homoseksuelle i Litauen], Kaunas, VDU. 

51  S. Dick (2008): Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. 
52  C. Saraceno (ed.) (2003): Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in un’area metropolitana, 

Milano, DeriveApprodi. 
53  R. Kuhar, A. Svab (2005): The Unbearable Comfort of Privacy. Everyday Life of Gays and 

Lesbians, Ljubljana, Politike. 
54  A. Locmelis (2002): Sexual Orientation Discrimination in Latvia, i: Sexual Orientation 

Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia, Vilnius: The Open Society Institute & Kimeta 
Society. 

55  Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Fachbereich für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen Berlin [SENSJS] (2001): Sie liebt sie. Er liebt ihn. Eine Studie zur 
psychosozialen Situation junger Lesben, Schwuler und Bisexueller in Berlin, Berlin, Author. 

56  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002): Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia, Bratislava, Documentation and Information Centre.  

57  Frankrig, landerapport. 
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Afvisning fra familiens side har følelsesmæssige konsekvenser og kan desuden 
føre til hjemløshed. En undersøgelse58 i Det Forenede Kongerige viste, at 29 
% af de lesbiske respondenter og 25 % af de respondenter, der var bøsser, blev 
hjemløse, efter at de var ”sprunget ud” over for deres forældre. En slovakisk 
undersøgelse59 viste, at 20 % at LGB-respondenterne blev smidt ud hjemmefra, 
efter at de var ”sprunget ud”.  

Endelig har belgisk forskning60 påvist, at LGBT’ere har mindre tillid til 
familiemedlemmer og mere til venner i situationer, hvor de har behov for social 
støtte. 

Konklusioner 

Holdningerne til LGBT’ere varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat og 
skal også ses i sammenhæng med den kontekst, LGBT’ere befinder sig i. De 
mest positive resultater konstateres, når respondenterne bliver spurgt, om de har 
lyst til at have en homoseksuel som nabo. De mest negative resultater ses, når 
mennesker spørges, om homoseksuelle skal have lov til at adoptere børn. 
Holdningerne varierer også efter alder, idet unge har en mere positiv holdning 
til LGBT’ere end ældre. Anerkendelse af registreret partnerskab er også en 
faktor, som kan have betydning for, at offentligheden får mere positive 
holdninger. 

LGB’ere er tilbøjelige til at skjule deres seksuelle orientering for 
familiemedlemmer, og mange oplever en adfærd fra familien, der opfattes som 
forskelsbehandling, nogle gange i form af afvisning og endda overgreb. 

De negative holdninger til transkønnede er betydeligt mere markante end til 
lesbiske, bøsser og biseksuelle.  

58  S. Averill (2004): How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime? Afhandling, Middlesex Universitet, som findes på 
http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper 
sent20toper sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (30.07.2008). 

59  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002): Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia, Bratislava, Documentation and Information Centre. 

60  A. Dewaele (2007-2008): De sociale netwerken van holebi’s - Over vriendschap en andere 
bloedbanden. Antwerpen Universitet, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 
Departement Sociologie. 
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Hadeforbrydelser og hadefulde udtalelser 
Dette afsnit behandler en række vinkler på hadeforbrydelser og hadefulde 
udtalelser, herunder udbredelsen af fysiske overgreb på LGBT’ere, kendetegn 
ved overgreb og gerningsmænd, procedurer for anmeldelse af hadeforbrydelser, 
politiets og andre myndigheders metoder til at reagere på anmeldelserne samt 
angreb på LGBT-mødesteder. 

I ni EU-medlemsstater61 (Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, 
Nederlandene, Portugal, Rumænien, Sverige og dele af Det Forenede 
Kongerige (Nordirland), indeholder straffeloven bestemmelser, som gør det til 
en strafbar handling at opildne til had, vold eller forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering (hadefulde udtalelser), ligesom loven definerer homofobisk 
motiv som en skærpende omstændighed i almindelig kriminalitet 
(hadeforbrydelser).  

I fire EU-medlemsstater (Tyskland, Estland, Irland og Litauen) indeholder 
straffeloven bestemmelser, som gør det til en strafbar handling at opildne til 
had, vold eller forskelsbehandling på grund af seksuel orientering (men loven 
definerer ikke homofobisk motiv som en skærpende omstændighed i almindelig 
kriminalitet). 

I en enkelt EU-medlemsstat (Finland) defineres homofobisk motiv som en 
skærpende omstændighed i almindelig kriminalitet (men loven indeholder 
ingen bestemmelser, som gør det til en strafbar handling at opildne til had, vold 
eller forskelsbehandling på grund af seksuel orientering).  

I 13 EU-medlemsstater (Letland, Luxembourg, Polen, Den Tjekkiske 
Republik, Slovakiet, Østrig, Ungarn, Slovenien, Italien, Bulgarien, Cypern 
og Malta) er det hverken en strafbar handling eller en skærpende 
omstændighed. 

61  For flere oplysninger om lovgivning henvises til Det Europæiske Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (2008): Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i EU’s 
medlemsstater - Del I: Retstilstanden. 
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Lovgivning om homofobiske, hadeforbrydelser og hadefulde udtalelser 

 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Landeresultater Lithuania Litauen 
The Netherlands  Nederlandene Italy Italien 
Sweden Sverige Finland Finland 
Denmark Danmark Portugal Portugal 
Austria Østrig Slovenia Slovenien 
Belgium Belgien Estonia Estland 
Spain Spanien Hungaria Ungarn 
Germany Tyskland Slovakia Slovakiet 
Luxembourg Luxembourg Bulgaria Bulgarien 
France Frankrig Greece Grækenland 
United Kingdom Det Forenede Kongerige Cyprus Cypern 
European Union (27) Den Europæiske Union (27) Latvia Letland 
Ireland Irland Romania Rumænien 
Czech Republic Den Tjekkiske Republik Malta Malta 
Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds of 
sexual orientation (hate speech) and homophobic intent an aggravating 
factor in common crime (hate crime) 

Det er en strafbar handling at opildne til had, vold eller 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering (hadefulde 
udtalelser), og homofobisk motiv er en skærpende omstændighed i 
almindelig kriminalitet (hadeforbrydelser) 

Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds of 
sexual orientation (hate speech) 

Det er en strafbar handling at opildne til had, vold eller 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering (hadefulde 

 43 

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse



udtalelser). 
Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime) Homofobisk motiv er en skærpende omstændighed i almindelig 

kriminalitet (hadeforbrydelser). 
Neither a criminal offence or an aggravating factor Det er hverken en strafbar handling eller en forstærkende 

omstændighed. 
 
Officiel statistik for hadeforbrydelser og hadefulde udtalelser 

Der foreligger kun begrænsede statistiske data om politirapporter og procedurer 
ved domstolene. Kun Litauen har officielle data om retssager, der vedrører 
hadefulde udtalelser. I 2007 blev der i alt indledt 15 strafferetssager. En enkelt 
sag førte til domfældelse.62 Hvad angår retsforfølgelse af hadeforbrydelser, har 
kun Det Forenede Kongerige adgang til officielle data. I 2007 blev der anlagt i 
alt 988 strafferetssager, og heraf blev der fældet dom i 759 sager.63 I Sverige 
indsamles officielle data om hændelser af hadefulde udtalelser og 
hadeforbrydelser, som anmeldes til politiet, og det angives, at 723 
politirapporter i 2007 var relateret til homofobiske hændelser.64 I perioden 1. 
januar-30. juni 2008 blev der anmeldt 150 homofobiske hændelser (vold, 
overgreb og chikane) til politiet i Nederlandene.65 

Manglen på officiel statistik i andre medlemsstater forklares primært ved, at 
lovovertrædelser i form af hadefulde udtalelser og hadeforbrydelser enten ikke 
opfattes som en kriminel handling eller en skærpende omstændighed, eller ved, 
at indsamlingen af klager ikke bliver klassificeret efter motiv (det er således 
ikke muligt at sondre mellem eksempelvis racistiske og homofobiske motiver i 
statistikkerne). 

Lande, som registrerer et betydeligt antal hændelser, eksempelvis Det 
Forenede Kongerige66, har udviklet glimrende værktøjer til anmeldelse af 
hadeforbrydelser, bl.a. formularer til selvrapportering og 
tredjepartsrapportering, hvor offentligheden har mulighed for at foretage 
anmeldelse på steder, som ikke har status af politistation, og idet rapporteringen 

62  Litauen, landerapport. 
63  Crown Prosecution Service (CPS), som registrerer data for England og Wales, indsamler 

statistiske oplysninger om homofobisk kriminalitet i almindelighed, men opdeler dem ikke 
efter lovovertrædelsestype, f.eks. hadefulde udtalelser. Ved retsforfølgelse i sager med et 
homofobisk element benytter CPS følgende definition af homofobisk kriminalitet: “En 
hændelse, som opfattes som homofobisk eller transfobisk af offeret.” (E-mailkorrespondance 
med CPS, 24.01.2008, og med det skotske justitsministerium, 07.02.2008). Se også: 
OSCE/ODIHR (2008): Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual 
Report for 2007 (Hadske kriminelle handlinger i OSCE-regionen – Hændelser og reaktioner. 
Årsberetning for 2007), s. 46; og Det Forenede Kongerige, landerapport. 

64 Rapport 2008:15 fra Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, s. 81-90, som findes på 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&
url=/dynamaster/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f20
07%255fwebb.pdf (12.12.2008). 

65  Politieacademie (2008): Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens. Periode 1 januari - 1 
juli 2008. 

66 Selv i Det Forenede Kongerige vurderes det, at 85 % af de homofobiske forbrydelser ikke 
bliver anmeldt. Se eksempelvis http://www.barnet.gov.uk/index/community-
living/safety/harassment-help/harassment-help-homophobia.htm (05.02.2009). 
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her foregår gennem et partnerskab af relevante specialiserede instanser, og idet 
rapporteringen kan ske uden at afsløre personoplysninger på offeret. Politiet går 
kun ind i en efterforskning af forbrydelsen med offerets samtykke. Med 
tredjepartspartsrapportering er det muligt at give ofrene tillid til og mod på at 
anmelde kriminelle handlinger, og samtidig kan de omtalte instanser kontakte 
de støtteorganisationer, der bedst kan hjælpe ofrene. Den forbedrede 
registrering af hadeforbrydelser giver et mere præcist billede, og samtidig får 
politiet og andre partnere mulighed for at reagere mere effektivt i form af en 
proaktiv efterretningsbaseret opsøgning. Det Forenende Kongerige har desuden 
udformet enkle og effektive operationelle definitioner for rapportering af 
homofobiske hændelser: 

En homofobisk hændelse er en hvilken som helst hændelse, som opfattes 
homofobisk af offeret eller en anden person. 

En transfobisk hændelse er en hvilken som helst hændelse, som opfattes 
transfobisk af offeret eller en anden person. 

Undersøgelser og andre datakilder 

Der er ikke på EU-plan udarbejdet en komparativ undersøgelse af 
hadeforbrydelser. Det er dog udført en række undersøgelser i forskellige 
medlemsstater, og undersøgelserne har alle påvist forekomst af 
hadeforbrydelser og hadhændelser. Denne konklusion støttes af de 
bedømmelser, som er foretaget af de LGBT-organisationer og nationale 
ligestillingsorganer, der er involveret i problematikken i de enkelte 
medlemsstater, herunder også i de lande, der ikke selv råder over statistiske 
data.67 

I en britisk undersøgelse68 oplyste en tredjedel af de lesbiske og en fjerdedel af 
bøsserne, at de havde været udsat for en hadsk kriminel handling eller 
hadhændelse inden for de seneste tre år. En ud af 12 biseksuelle angav at have 
været udsat for en homofobisk hadhændelse inden for de seneste tre år. I en 
polsk undersøgelse69 rapporterede 18 % af LGB-respondenterne, at de havde 
været udsat for fysisk vold på grund af deres seksuelle orientering inden for de 
seneste to år – og heraf angav 42 % tre hændelser eller flere. I en dansk 

67  Der er ikke registreret statistiske data om hadefulde udtalelser og hadske kriminelle handlinger 
i Østrig, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, 
Letland, Litauen, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Spanien. Især er der kun begrænsede 
data om hadske kriminelle handlinger begået mod transkønnede. 

68  En population på 1 721 voksne lesbiske, bøsser og biseksuelle fra hele Det Forenede Kongerige 
svarede i 2008 på et onlineinterview, som blev stillet til rådighed for medlemmer af et 
YouGov-panel bestående af 185 000 personer. S. Dick (2008): Homophobic Hate Crime - The 
Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. Findes på 
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf 
(06.02.2009). 

69  En population på 1 002 respondenter. M. Abramowicz (ed.) (2007): Situation of bisexual and 
homosexual persons in Poland, Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 
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internetundersøgelse70 rapporterede 12 % af LGBT-respondenterne, at de 
mindst én gang havde været udsat for fysisk overgreb på grund af deres 
seksuelle orientering eller kønsidentitet, mens 39 % rapporterede, at de mindst 
én gang havde været udsat for verbalt overgreb. I en italiensk undersøgelse fra 
Torino71 svarede 51 % af de mandlige respondenter og 33 % af de kvindelige 
respondenter, at de havde været udsat for homofobisk vold. I en undersøgelse 
fra Slovenien oplyste 53 % af respondenterne, som var lesbiske eller bøsser, at 
de havde oplevet vold på grund af deres seksuelle orientering.72 

Ovennævnte resultater viser klart, at vi kun har set toppen af isbjerget, men det 
indikerer dog problemets omfang i hele EU. De peger på, at hadeforbrydelser 
og hændelser ikke kun forekommer i de lande, hvor undersøgelseaktiviteterne 
er gennemført. Desuden havde alle de besøgte LGBT-organisationer kendskab 
til hadhændelser i deres egen medlemsstat, også selv om der ikke var 
gennemført specifikke undersøgelser. 

Europa-Parlamentet bemærkede i 2007, at der var ”iagttaget en stigende 
udbredelse af “hadefuld tale” rettet mod homoseksuelle, biseksuelle og 
transseksuelle befolkningsgrupper i en række europæiske lande” og 
fremhævende offentlige lederes ”brug af provokerende eller truende sprog eller 
hadefuld tale samt politiets undladelse af at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod 
voldelige demonstrationer fra homofobiske gruppers side”. Der var særlig 
omtale af Matteo, en 16-årig italiensk borger fra Torino, som ”for nyligt har 
begået selvmord og efterladt to afskedsbreve, hvori han begrunder sit selvmord 
med den mobning, han var udsat for på grund af sin seksuelle orientering; [at] 
civilsamfundsorganisationer i Det Forenede Kongerige har rapporteret om et 
voksende antal tilfælde af homofobisk mobning på skoler i hele landet; [og 
hændelsen med en ung] homoseksuel mand [, som] er blevet tævet ihjel i 
Nederlandene alene på grund af sin seksuelle orientering og feminine 
udseende”.73 

 
Europarådet har tilsvarende udtrykt bekymring for denne forekomst af 
hadeforbrydelser. I 2008 henviste Europarådet i en rapport til den 
kendsgerning, at:74 ”I Riga kastede ekstremister ekskrementer og æg efter 

70  Internetundersøgelse med 9 473 respondenter gennemført af boyfriend.dk, en 
datinginternetportal for LGBT’ere, i samarbejde med Danmarks Radio (2007), som findes på: 
http://boyfriend.dk/dr/result.php (15.01.2008). 

71 En population på 514 repondenter. C. Saraceno (ed.) (2003): Diversi da chi? Gay, lesbiche, 
transessuali in un’area metropolitana, Milano, Guerini. 

72  A. Švab, R. Kuhar (2005): The Unbearable Comfort of Privacy. Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Politike, Ljubljana, som findes på: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (22.12.2008). 

73 Se Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om homofobi i Europa, 
P6_TA(2007)0167, samt Europa-Parlaments beslutning af 18. januar 2006 om homofobi i 
Europa, P6_TA(2006)0018. 

74  T. Hammarberg, Europarådets kommissær for menneskerettigheder (2008): Hate Crimes - 
racism, anti-Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia (Hadske kriminelle 
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homoseksuelle aktivister og deres støtter, da de blev set forlade en gudstjeneste. 
For nogle år siden blev en svensk hockeyspiller stukket ihjel i Västerås efter at 
havde fortalt, at han var homoseksuel. I Oporto i Portugal angreb og dræbte en 
gruppe drenge en hjemløs brasiliansk transkønnet kvinde og efterlod liget i en 
udgravning fyldt med vand.” 

Overgrebenes karakter 

Studier og undersøgelser fra Belgien,75 Sverige,76 Tyskland,77 
Nederlandene,78 Polen,79 Det Forenede Kongerige,80 Slovenien81 og andre 
medlemsstater viser følgende: I de fleste tilfælde er den mest almindelige 
oplevelse verbal aggression, overgrebene foregår normalt på offentlige steder, 
lesbiske og biseksuelle kvinder er mere udsat for overgreb i private hjem end 
bøsser og biseksuelle mænd og er desuden mere udsat for seksuelle overgreb og 
trusler om seksuelle overgreb, og endelig er unge oftere udsat for overgreb end 
andre aldersgrupper. 

”En gruppe unge fra min by har chikaneret mig mange gange for at få mig til 
at ”forstå”, at der ikke er brug for lesbiske her. De har foretaget både verbale 
og fysiske overgreb på mig. Det er også sket en gang, at jeg blev banket. De 
truede med, at de ville voldtage mig, så jeg kunne forstå, hvor godt det er at 
være sammen med en mand - fordi jeg har brug for en mand.” (Kvinde, 
Polen)82 

 

Gerningsmændene 

Ovennævnte undersøgelser viser, at offeret normalt ikke kender 
gerningsmændene, selv om de i nogle tilfælde er slægtninge, kolleger eller 

handlinger – racisme, antisemitisme, had mod zigøjnere, islamofobi og homofobi), 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (03.09.2008). 

75  M. Poelman & D. Smits (2007): Agressie tegen holebi’s in Brussel-Stad, Antwerpen, 
Apeldoorn. 

76  E. Tiby (1999): Hatbrott? Homosexuella kvinnor och mäns berättelser om utsatthet för brott, 
Stockholms Universitet, Kriminologiska institutionen. 

77  MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007) [MANEO – Antivoldsprojektet 
for homoseksuelle i Berlin], som findes på: http://www.maneo.de/highres/index.html 
(14.07.2008). 

78  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008): Als ze maar van me afblijven. Amsterdam, 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research. 

79  M. Abramowicz (ed.) (2007): Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, 
Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 

80  S. Dick (2008): Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. 
81  A. Švab, R. Kuhar (2005): The Unbearable Comfort of Privacy. Everyday Life of Gays and 

Lesbians, Politike, Ljubljana, som findes på: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (14.07.2008). 

82  Citeret i M. Abramowicz (ed.) (2007): Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, 
Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 
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studiekammerater.83 Gerningsmændene er primært mænd (og ofte unge mænd, 
der optræder i gruppe). 

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark konkluderede på baggrund 
af hadeforbrydelser, som var rapporteret på organisationens websted, følgende: 
”[De rapporterede hændelser] viser, at det er mænd, der optræder som verbale 
og fysiske gerningsmænd. Det er for det meste mænd i grupper og for det meste 
hvide danskere [som etnisk majoritet]. […] Den typiske historie om bøsser 
foregår i det offentlige rum, på cruisingsteder og uden for bøssebarerne. 
Lesbiske udsættes oftere for verbale overgreb og tit i private omgivelser, [bl.a. 
med trusler om] seksuelle overgreb.” 

To andre forhold skal fremhæves: For det første gerningsmænd fra 
højreekstremistiske grupper, der går efter LGBT’ere, og for det andet etniske 
minoriteter som gerningsmænd. 

Der er adskillige eksempler på højreekstremistiske grupper, som chikanerer 
eller angriber LGBT’erne eller deres mødesteder, herunder hændelser i 
Sverige, Polen, Estland og Italien. Adskillige af de interviewede satte 
forekomsten af hadeforbrydelser mod LGBT’ere i forbindelse med 
ultranationalisme, fremmedhad og racisme.84 

På trods af mangelfuld relevant forskning i etniske minoriteter, som optræder 
som gerningsmænd til hadeforbrydelser mod LGBT’ere, peger offentlige 
debatter på holdningerne til homoseksuelle som et pejlemærke for forskellen 
mellem den etniske majoritet og etniske minoritetsgrupper,85 ligesom ofrenes 
redegørelser nogle gange peger på etniske minoriteter som gerningsmænd til 
vold mod LGBT’ere. Den eksisterende forskning sætter ikke andre faktorer 
som social klasse, uddannelse, beskæftigelsesstatus eller religiøs overbevisning 
i forbindelse med etnisk tilhørsforhold. 

Den tyske MANEO-undersøgelse86 om hadeforbrydelser begået mod bøsser og 
biseksuelle mænd i Berlin pegede på, at det i 16 % af tilfældene var opfattelsen, 
at gerningsmændene havde en tilknytning til en etnisk minoritet.87 

83  Den forholdsvis hyppige forekomst af hadske kriminelle handlinger begået af 
familiemedlemmer og kolleger betyder, at der sondres mellem hadske kriminelle handlinger på 
grund af seksuel orientering eller kønsidentitet og andre former for hadske kriminelle 
handlinger, som eksempelvis er motiveret af racisme eller antisemitisme. 

84  Feltmøder med SEKÜ (Estland), RFSL (Sverige), Kampania (Polen) og Arcigay/Arcilesbica 
(Italien). 

85  Eksempelvis i Danmark og Nederlandene, som beskrevet i: M.T. Drud-Jensen & S.P. Knudsen 
(2005): Ondt i røven. Folk der har ondt i røven over bøsser - bøsser der har ondt i røven over 
folk, København, Høst & Søn. Samt P. Mepschen (2008): Sex and the Other - Homosexuality 
and Islam in Dutch public discourse, masterafhandling. 

86  Populationen bestod af 23 949 respondenter. MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in 
Berlin (2007) [MANEO – Antivoldsprojektet for homoseksuelle i Berlin], som findes på: 
http://www.maneo.de/highres/index.html (14.07.2008).  
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I en hollandsk rapport88 fra Amsterdam var unge mænd af marokkansk 
herkomst overrepræsenteret som mistænkte gerningsmænd til vold mod bøsser 
og lesbiske. Det blev konkluderet i rapporten: ”Gerningsmændene bag vold 
mod bøsser og lesbiske er ikke inspireret af religiøs overbevisning. De 
gerningsmænd, der har muslimsk baggrund, har kun et overfladisk kendskab til 
Koranen og kommer kun sjældent i en moske. Motiverne hos de marokkanske 
gerningsmænd er stort set de samme som hos gerningsmænd med nederlandsk 
herkomst: Holdninger og følelser i forhold til sex og køn. Marokkanske drenge 
omtaler dog analsex og synligheden af homoseksualitet som det, der efter deres 
opfattelse er de mest forkastelige aspekter af homoseksualitet – og ikke feminin 
adfærd. Deres overrepræsentation kan forklares ved gadekulturen i de områder, 
hvor mange af de marokkanske drenge bor.” 

Anmeldelse af hadeforbrydelser 

Det er erfaringen hos de LGBT-organisationer og nogle af de offentlige 
myndigheder, som er interviewet til denne rapport, at kun få hadeforbrydelser 
anmeldes til politiet eller til andre offentlige myndigheder. Dette bekræftes 
også af undersøgelser.89  

I den polske undersøgelse, som omtales ovenfor,90 blev 85,1 % af tilfældene 
ikke anmeldt til politiet. Ifølge undersøgelsen fra Det Forenede Kongerige91 
anmeldte kun 23 % af ofrene for hadeforbrydelser til politiet, mens andre af de 
ovennævnte kilder angiver endnu mindre tal. 

Forskellige faktorer kan bidrage til dette forhold:  

For nogle ofre fører den sociale stigmatisering og fordommene mod LGBT’ere 
til en beslutning om ikke at stå frem som LGBT, og de undgår at foretage 
anmeldelse for hermed at nedsætte risikoen for at ”oute” sig selv eller blotte 
sig.  

Nogle LGBT’ere er udsat for hadeforbrydelser så tit, at de ikke orker at 
anmelde dem. Enten af disse årsager eller på grund af den såkaldte 
”internaliserede homofobi” opfatter nogle ofre ikke hadeforbrydelser som 
egentlige forbrydelser eller som udtryk for forskelsbehandling, men snarere 

87  Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005) Integration und Migration in 
Berlin, Zahlen - Daten - Fakten). Selv om opfattelsen af, at personer har en etnisk 
minoritetsbaggrund adskiller sig fra, om personerne officielt har indvandrerbaggrund, viser 
tallene, at personer, der er kategoriseret som ’etnisk minoritet’ eller ’indvandrer’, ikke er 
overrepræsenteret i statistikken over hadske kriminelle handlinger i Berlin.  

88  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008): Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research, s. 128. 

89 Eksempelvis de undersøgelser af hadske kriminelle handlinger, der er omtalt ovenfor, samt 
feltmøderne med Mozaika (Letland, 12. marts 2008), Socialministeriet (Estland, 11. marts 
2008), BGO Gemini (Bulgarien, 30. april 2008), Arcigay/Arcilesbica (Italien, 5. marts 2008). 

90  M. Abramowicz (ed.) (2007): Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, 
Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 

91  S. Dick (2008): Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. 

 49 

                                                                                         

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse



som en del af de sociale omstændigheder, der populært anses som en del af det 
at være LGBT’er - og altså som en ”del af livet”.  

Ofrene har ikke en fuldstændig viden om, hvordan og hvor de skal foretage 
anmeldelse. I de fleste medlemsstater er der kun en begrænset grad af ”public 
service”-kultur hos politiet, og det betyder, at der ikke bliver gjort de store 
bestræbelser for at oplyse offentligheden og især grupper, som er udsat for 
risikoen for hadeforbrydelser, om, at det er vigtigt altid at anmelde det. Det 
gælder her, at personer, som er udsat for en hadsk kriminel handling på grund 
af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, måske slet ikke ved, hvordan 
de skal anmelde det og til hvem. 

Der kan være andre personer, som er tilbageholdende med at kontakte politiet, 
enten fordi de tidligere har været udsat for homofobi fra politiets side, eller 
fordi de frygter homofobiske reaktioner fra betjentene. Ofre har fortalt om 
sådanne reaktioner fra politiet og har desuden beskrevet politiets manglende 
vilje til at tage imod en klage eller deres tilbøjelighed til ikke at tro på et 
homofobisk motiv til en forbrydelse.92 

Eksempelvis rapporterede LGBT-organisationen OLKE i Grækenland og 
ACCEPT i Rumænien, at politibetjente intimiderer og chikanerer personer på 
offentlige områder, der er kendt som mødesteder for bøsser.93 I en estisk 
undersøgelse angav 25 % af LGB-respondenterne, at de havde været udsat for 
fjendtlige reaktioner fra politiet, da de rapporterede en hadsk kriminel 
handling.94 Et eksempel:  

”Var du klar over, at hvis man sidder i en park kl. halv 12 om aftenen og 
holder sin kæreste af samme køn i hånden og kysser, så risikerer man, at 
politiet kommer og spytter på én, giver en bank, giver bøde og kalder én 
”svans, homo eller umoralsk hippie” eller andre ord, jeg ikke engang kan 
tage i min mund?” (Mand, 17, Rumænien)95 

E-undersøgelsen blandt aktørerne afklarede ikke entydigt de offentlige 
myndigheders bestræbelser på at stille gerningsmænd til ansvar for kriminalitet 
mod LGBT’ere. 53 % erklærede, at de offentlige myndigheder opfatter 
hadeforbrydelser som ”forholdsvis relevante” og ”meget relevante” 
problemområder, mens 30 % angiver, at de offentlige myndigheder vurderer, at 
sådanne hændelser har begrænset eller slet ingen relevans. 

92  Se f.eks. ENAR (2006): Shadow Report. Bulgarien 2006, som findes på: 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14 .07.2008). 

93  Feltmøder: Grækenland, 14. april 2008, og Rumænien, 12. april 2008. 
94  Kotter, L. (2002): Sexual Orientation Discrimination in Estonia, i Sexual Orientation 

Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia, Open Society Institute and Kimeta Society. 
95  UK Gay News (2006): Discrimination. Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight 

Couple Ignored for Having Sex, som findes på 
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (07.08.2008). 
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Den manglende rapportering gør det sværere at vurdere overgrebenes omfang 
og særpræg i hele EU, eftersom der ofte ikke findes officiel statistik eller 
domstolsafgørelser på området.  

Mange offentlige myndigheder angav i interview i forbindelse med feltarbejdet, 
at de administrative værktøjer til rapportering af hadeforbrydelser ikke er 
tilstrækkeligt udviklede og svære at bruge.96 Det fremgår af interview med 
LGBT-organisationer, nationale ligestillingsorganer og offentlige myndigheder 
i de fleste medlemsstater, at politiet er dårligt uddannet til at håndtere 
hadeforbrydelser og ikke råder over de nødvendige rapporteringsværktøjer.  

 

God praksis: Politiets registrering af hadeforbrydelser: I foråret 2007 
igangsatte politiet i Stockholm i Sverige en ”enhed for hadeforbrydelser”: 
Forskellige politimyndigheder forbedrede deres rapporteringsprocedurer ved at 
indføre et ”popupvindue” i deres procedure for registrering af hændelser. 
Vinduet kommer frem på skærmen, når bestemte ord som ”homoseksuel” eller 
”indvandrer” indtastes i en rapport. Den medarbejder hos politiet, som 
udarbejder rapporten, skal herefter indtaste yderligere oplysninger til 
specifikation af hændelsen, hvilket betyder, at offeret eller anmelderen skal 
udredes yderligere. Forskellige politimyndigheder har udpeget medarbejdere, 
som har særligt ansvar for hadeforbrydelserne. Herudover er op mod 20 
anklagere i Sverige involveret i arbejdet med hadeforbrydelser, svarende til en 
person i hver retskreds.97 

 

God praksis: Anonym rapportering af hadeforbrydelser: I Nederlandene 
viste feltaktiviteter, at der er iværksat et pilotprojekt, hvorefter 
hadeforbrydelser kan rapporteres anonymt over internettet, så der kan 
indsamles oplysninger også i tilfælde, hvor ofrene ikke ønsker at anmelde 
direkte til politiet. 98 Tilsvarende har Københavns kommune i Danmark 
oprettet et websted for anonym rapportering af hadeforbrydelser.99 I Slovenien 
har LGBT-organisationen Legebitra iværksat programmet Povej naprej! 
(Aktivér!), som har til formål at gøre det lettere at rapportere hadeforbrydelser 
og tilfælde af forskelsbehandling af LGBT’ere i form af anonyme samtaler med 
ofre.100 

 

96  Feltmøder med Brottsförebygganderådet og Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, 
Enheten för diskrimineringsfrågar (Sverige, 6. marts 2008) samt Office of National Statistics 
(Det Forenede Kongerige, 1. april 2008). 

97 Sverige, landerapport. 
98 Feltmøde med Commission for Equal Treatment (Nederlandene, 1. april). 
99 Kan ses på http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008). 
100 Kan ses på http://www.drustvo-

legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008). 
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God praksis: Uddannelses- og oplysningsmateriale: I Frankrig har et 
partnerskab af private virksomheder, politiets fagforeninger samt organisationer 
for bøsser og lesbiske udarbejdet en ”Vejledning for ofre” til håndtering af 
hadeforbrydelser og forskelsbehandling. Det fremgår af feltinterview, at det 
nationale Gendarmerie i Frankrig siden 2006 har haft oplysningsmoduler om 
homoseksualitet og homofobi med i uddannelsesplanerne.101 I Belgien viste 
interview i forbindelse med feltarbejde, at det nationale ligestillingsorgan, 
Center for ligestilling og modstand mod racisme, har taget initiativ til en 
tilsvarende uddannelsesindsats rettet mod politiet.102 

Hvad angår procedurerne ved domstolene, viste en svensk undersøgelse,103 at 
der var store udsving mellem de enkelte retskredse i, hvor stor en procentsats af 
de begåede hadeforbrydelser, som faktisk blev indbragt for domstolene, og at 
der nogle gange ikke blev taget højde for elementet had eller homofobi i 
retssagen og domsafsigelsen, selv om det var en del af den forbrydelse, der var 
begået. 

 

God praksis: Politik for retsforfølgelse: Anklagemyndigheden (Crown 
Prosecution Service; CPS) i Det Forenede Kongerige har udarbejdet en politik 
for retsforfølgelse af hadeforbrydelser, som indeholder et homofobisk eller 
transfobisk element. Dokumentet forklarer, hvordan CPS behandler sager med 
homofobiske eller transfobiske, hadeforbrydelser, og angiver, at CPS ønsker at 
bidrage til at nedsætte antallet af forbrydelser med et homofobisk eller 
transfobisk element ved at retsforfølge lovovertræderne.104 

101 Feltmøde med Inter-LGBT og L’Autre Cercle, (Frankrig, 10. marts 2008). 
102 Feltmøde med The Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (Belgien, 3. 

april). 
103 E. Tiby (2006): En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm. Forum för levande 

historia. 
104 Findes på http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (06.10.2008). 
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Angreb på LGBT-mødesteder 

Der er mange beretninger om angreb på LGBT’ernes mødesteder i en række 
medlemsstater - lige fra hærværk på LGBT-organisationers lokaler og miljøer 
til chikane af og overgreb på LGBT’ere på deres mødesteder. 

Hærværk på lokaler tilhørende en lokalafdeling af Riksförbundet För Seksuellt 
Likaberättigande i Sverige [den svenske organisation for rettigheder til bøsser, 
lesbiske, biseksuelle og transkønnede] med knuste vinduer og anvendelse af 
brandvåben er blot et enkelt eksempel herpå.105 Med henvisning til de 
oplysninger, som er indsamlet i feltinterviews, kan desuden nævnes 
nedbrændingen af et historisk monument i Italien (The Coming Out) hos et 
LGBT-miljø i Rom i februar 2008 og - på det seneste - andre nyfascistiske 
overgreb på forskellige LGBT-mødesteder.106 De italienske LGB-
organisationer Arcigay og Arcilesbica vurderer, at volden mod LGBT’ernes 
organisationer og miljøer er tiltagende.107  

Hadefulde udtalelser 

Termen ”hadefulde udtalelser” (”hate speech”), som bruges i dette afsnit, 
omfatter et bredt spektrum af mundtlige handlinger, som enten tager 
udgangspunkt i eller udtrykker homofobi og/eller transfobi gennem 
nedværdigende eller nedladende offentlige udtalelser. 

Med udgangspunkt i de tilgængelige data er det muligt at definere mindst tre 
former for hadefulde udtalelser, som har særlig stor betydning i en homofobisk 
sammenhæng: Hadefulde udtalelser fra offentlige ledere, hadefulde udtalelser 
fra religiøse ledere og hadefulde udtalelser på internettet, ofte anonymt.  

Hadefulde udtalelser fra offentlige og religiøse ledere 

Nogle LGBT-organisationer og forskere har overvåget de udtalelser, der er 
fremkommet i pressen og andre steder. LGBT-organisationerne Mozaika og 
Litauens sammenslutning for homoseksuelle (The Lithuanian Gay League) i 
henholdsvis Letland og Litauen har set nærmere på ytringsmønstrene ved at 
undersøge udtalelser og andre homofobiske udtryk, som er rettet mod LGBT, 

105 Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) [den svenske organisation for 
rettigheder til lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede]: Hatbrott! Vad gör jag? 
Information och råd för homosexuella, bisexuella och transpersoner (brochure uden 
angivelse af udgivelsesdato), som findes på www.rfsl.se/nord. 

106 Feltmøde med Arcigay og Arcilesbica, 5. marts 2008. Se desuden: 
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma, 
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html og 
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 (20.07.2008). 

107 Feltmøde med Arcigay og Arcilesbica, 5. marts 2008. 
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og som strengt taget ikke alle falder under den juridiske definition af hadefulde 
udtalelser.108 

Disse overvågningsprojekter konkluderede, at udtalelser rettet mod LGBT’ere 
primært kom fra konservative politikere og religiøse (katolske, lutheranske og 
evangelisk kristne) ledere. Udtalelserne tager generelt udgangspunkt i den 
påstand, at LGBT’ere og deres livsformer udgør en trussel mod samfundet. 
Som Mozaika udtrykker det: ”det stod klart, at visse former for argumenter blev 
brugt igen og igen for hermed at tage bladet fra munden over for lesbiske og 
bøsser”.109 Blandt argumenterne skal nævnes følgende:110 

Der skal stræbes efter at bevare nationens og statens etniske ensartethed og 
integritet ved at udelukke bøsser og lesbiske eller give dem en underordnet 
placering. 

Den kristne tro bruges som støtte for at udelukke bøsser og lesbiske fra det 
”moralske samfund”, som angives at omfatte hele nationen. 

Der henvises til en ikke-specificeret moral, der ofte benytter familieværdier 
som et argument for at udelukke bøsser og lesbiske eller give dem en 
underordnet placering. 

Desuden fremstilles LGBT’ere i nogle udtalelser som en ”trussel fra vesten” 
mod ”demokratiets overlevelse”, altså noget, som kommer fra udlandet:  

”Vi må sige klart nej til alle de kloge herrer fra vesten, som foreslår, at vores 
folk skal begå frivilligt selvmord, for I ved jo, at det ikke er de 
homoseksuelle, der har skabt vores børn [sic]” (lettisk parlamentsmedlem på 
et plenarmøde i parlamentet, 31.05.2006).111 

 

Der blev argumenteret imod at give tilladelse til Pride-arrangementer, og der 
blev stillet spørgsmålstegn ved, om seksuel orientering handler om 
menneskerettigheder til en minoritet, eller om der rettere er tale om en 
”umoralsk tilbøjelighed”, som sidestiller homoseksuelle med alkoholikere og 
stofmisbrugere. 

108 Mozaika (2007): Homophobic Speech in Latvia. Monitoring the Politicians. 
A. Tereskinas (2007): Not Private Enough?.Homophobic and Injurious Speech in the 
Lithuanian Media, Vilnius, Lithuanian Gay League. 

109 Mozaika (2007): Homophobic Speech in Latvia. Monitoring the Politicians, s. 4. 
110 Mozaika (2007): Homophobic Speech in Latvia. Monitoring the Politicians, s. 5. 
111 Mozaika (2007): Homophobic Speech in Latvia. Monitoring the Politicians, s. 31. 
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”Pride-paraderne i Letland er ikke lovlige og må ikke finde sted. For det 
første nedgør de moralen og den familiemodel, vi har i vores land, og som er 
nedfældet i statens grundlæggende lovgivning, forfatningen. For det andet er 
homoseksualitet imod naturens orden og derfor imod Guds love. For det 
tredje kræver de homoseksuelle rettigheder som en minoritet, hvad de ikke 
har lovmæssigt krav på. En minoritet består af personer, som skiller sig ud 
fra flertallet på grund af nationalitet, sprog, race, hudfarve eller andre 
neutrale kendetegn, men ikke ud fra en moralsk betragtning. Det betyder, at 
vi ikke kan acceptere en minoritet, som består af alkoholikere, 
homoseksuelle, stofmisbrugere eller andre, så længe minoriteten tager 
udgangspunkt i en umoralsk tilbøjelighed.” (Offentligt brev sendt til 
politikere, underskrevet af en kardinal og en række præster i den romerske 
katolske kirke i Letland)112 

 

 

Det er vigtigt at nævne, at denne form for nedsættende offentlige udtalelser om 
LGBT’ere, som omtales ovenfor, langt fra kun foregår i Letland. De 
oplysninger, som blev indsamlet i feltarbejdet, gav eksempler på sådanne 
udtalelser i Malta, Italien, Litauen, Polen, Cypern, Grækenland og 
Rumænien,113 normalt fra konservative politikere eller religiøse ledere fra den 
katolske eller ortodokse kristne kirke. De forskellige former for udtalelser og 
argumenter er i stor udstrækning sammenfaldende med de udtalelser og 
argumenter, som blev konstateret i overvågningsprojektet fra Mozaika. 
Interviews med LGBT-organisationer og nationale ligestillingsorganer i de 
ovennævnte lande viste ikke overraskende, at i de lande, hvor homoseksualitet 
af moralske årsager er et stærkt debatteret politisk emne, er homofobiske 
hadefulde udtalelser et stort og presserende problem, særligt i tilfælde hvor 
formålet er at skabe en modstand mod Pride-arrangementer, således som det 
beskrives i afsnittet om forsamlingsfrihed. 

Hadefulde ytringer mod LGBT’ere kommer naturligvis ikke kun fra politiske 
og religiøse ledere. Eksempler: 

Underholdningsbranchen: Et medlem af udvælgelseskomiteen til en privat tysk 
sangkonkurrence i tv (”Deutschland sucht den Superstar” [Tyskland søger 
superstjerne]) skabte furore ved at beskrive en deltager som en ”svans, der 
synger som en gris!”114 

112 LETA nyhedsbureau, 27. maj 2008. 
113 Feltmøder med Malta Gay Rights Movement (3. marts 2008), Arcigay/Arcilesbica (Italien, 5. 

marts 2008), Lithuanian Gay League (13. marts 2008), Campaign Against Homophobia (17. 
marts 2008), Cyprus Gay Liberation Movement (10. april 2008), OLKE (Grækenland, 14. april 
2008) og ACCEPT (Rumænien, 12. april 2008). 

114 På tysk: ‘Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein’ (transmiteret på RTL, 2008), citeret i 
Tyskland, landerapport. 
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Medierne: ”Homoseksuelle burde henrettes” var overskriften i den rumænske 
avis Evenimentul Zilei den 11. maj 2004. Artiklen handlede om offentlige 
LGBT-arrangementer.115 

Offentlige personer: I 2005 blev en kendt portugisisk opinionsleder 
retsforfulgt for offentligt at have erklæret, at homoseksuelle var syge, og for at 
sammenligne homoseksuelle med pædofile og stofmisbrugere.116 

 

Hadefulde udtalelser på internettet 

Et emne, som har givet særlig anledning til bekymring, er udbredelsen af 
homofobiske hadefulde udtalelser på internettet. Der er kun begrænset 
forskning på dette område, men feltforskningen viser, at nogle LGBT-
organisationer117 og nationale ligestillingsorganer118 har givet udtryk for deres 
store bekymring, hvilket også fremgår af forskellige undersøgelser. Følgende 
blev konstateret i en undersøgelse fra 2006:119 ”Et hurtigt opslag på en hvilken 
som helst søgemaskine henviser til en lang række websteder, der har fokus på 
propaganda mod indvandrere, jøder, muslimer eller homoseksuelle med det 
formål at skabe had og opmuntre til vold mod disse grupper.” 

Undersøgelsen omtalte også, at klagenævnet i Nederlandene havde registreret 
en jævnt stigende forekomst af denne type materiale, som offentliggøres på 
nederlandske websteder. 

En række nationale ligestillingsorganer og LGBT-organisationer noterede 
desuden et markant antal hadefulde bemærkninger rettet mod LGBT’ere, som 
var blevet offentliggjort på internettet. Som i andre sammenhænge bruger en 
lang række netværk LGBT mod internettet til kommunikation, netværksarbejde 
og mobilisering. Som eksempel kan nævnes den lettiske NoPride Association 
eller den portugisiske Partido Nacional Renovador, som begge annoncerede 
en demonstration mod ”de homoseksuelles og pædofiles lobby” på en 
nationalistisk blog i 2005. Et højreekstremistisk websted i Sverige blev 
anmeldt i 2006 for at opildne til had mod homoseksuelle.120  

Ligestillingsombudsmanden i Litauen har gennemført officielle undersøgelser 
og indgivet søgsmål mod forekomst af hadefulde udtalelser på websteder. De 

115 Rumænien, landerapport. 
116 J.E.F. Gouveia (2005): Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada, i O 

Independente, 18. februar 2005. 
117 Feltmøde med eksempelvis SEKÜ (Estland, 10. marts 2008). 
118 Feltmøde med eksempelvis ligestillingsombudsmanden (Litauen, 14. marts 2008). 
119 M. Zarrehparvar (2006): A Nondiscriminatory Information Society, i R.F. Jørgensen: Human 

Rights in the Global Information Society, London, The MIT Press, s. 226. 
120 Brottsförebyggande rådet (det svenske nationalråd for kriminalitetsforebyggelse), 2008: 

Hatbrott 2007 - En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, 
antisemitiska och homofobiska motiv. 
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oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med de gennemførte interview, 
viser dog, at sådanne sager kan være svære at få indbragt for en domstol, fordi 
de kræver omfattende ressourcer og en målrettet indsats, hvis det skal lykkes at 
fastslå, hvem de ansvarlige forfattere bag bemærkningerne er.121 

Konklusioner 

Hadeforbrydelser mod LGBT’ere er et udbredt fænomen, som på flere 
forskellige måder har betydning for bøsser, lesbiske, biseksuelle mænd og 
kvinder samt transkønnede.  

En faktor, som også bidrager til problemets omfang, er den manglende 
anmeldelse af hændelser til politiet eller andre myndigheder, hvilket dels 
skyldes LGBT-ofrenes egen modvilje imod at anmelde hændelser, dels 
forsømmelighed hos politimyndighederne.  

Der er utilstrækkelige værktøjer til at anmelde hændelser til myndighederne, 
selv om underrapporteringen af hadeforbrydelser i sig selv kan gøre det meget 
svært for myndighederne at bekæmpe problemet effektivt. 

Der er i hele EU kun begrænset viden om eller forskning i udbredelsen af og 
kendetegnene ved hadeforbrydelser og de involverede gerningsmænd og ofre. 

Overgreb på mødesteder for LGBT’ere er et problem i nogle medlemsstater. 
LGBT-organisationer er blevet ramt af hærværk, mens andre mødesteder er 
blevet brændt ned, eller brugerne er blevet chikaneret eller udsat for overgreb. 
Der er i denne undersøgelse konstateret hændelser i Italien og Sverige.  

Hadefulde udtalelser fra offentlige personer er som fænomen særligt 
bekymrende, eftersom det påvirker den offentlige mening negativt og skaber 
grobund for intolerance. I offentlige udtalelser mod LGBT’ere fremstiles disse 
ofte som personer, der er unaturlige, syge, afvigende, har forbindelse til 
kriminalitet samt er umoralske og socialt ustabile. 

Internettet giver særlig anledning til bekymring. Internettet bruges til at opildne 
til had, og det er svært at finde og retsforfølge gerningsmændene.  

121 Feltmøde med ligestillingsombudsmanden (Litauen, 14. marts 2008). 
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Forsamlingsfrihed 
I dette afsnit behandles situationen for offentlige LGBT-demonstrationer og –
begivenheder, primært Pride-arrangementerne, samt mulighederne for at få 
adgang til og kunne bruge lokaler som mødesteder for LGBT-relaterede 
aktiviteter. 

Pride-parader og andre offentlige LGBT-demonstrationer og –begivenheder 

Gay Pride er en tradition, som startede i juni 1969, da LGBT’ere i flere dage i 
træk protesterede i gaderne i New York mod den vedvarende politichikane af 
personer og mødesteder med tilknytning til LGBT-miljøet. Året efter blev 
opstanden markeret med demonstrationer i en række amerikanske byer, og 
siden da har de årlige demonstrationer mod homofobi og for LGBT-rettigheder 
spredt sig til hele verden. Pride-demonstrationerne, som i mange medlemsstater 
har fået karakter af en festlig begivenhed, spiller desuden en meget vigtig rolle i 
arbejdet med at udvikle LGBT’ernes miljø og styrke LGBT’erne som personer 
og grupper. Efter interviewene kunne det konstateres, at de årlige aktiviteter og 
demonstrationer arrangeres af lokale LGBT-organisationer i næsten alle EU’s 
medlemsstater, og at de fleste af dem løber af stablen uden problemer med at få 
tilladelser fra politi eller lokale myndigheder. I nogle tilfælde arrangeres 
aktiviteterne oven i købet i samarbejde med de lokale myndigheder.122 

Demonstrationerne arrangeres under forskellige navne, eksempelvis Diversity 
March, Rainbow Parade, Equality Parade og Christopher Street Day, og der 
findes en række forskellige slogans, formål og udtryksformer. Når EU selv 
deltager i disse arrangementer, kan det således tages som udtryk for støtte til 
mangfoldigheden i seksuel orientering. Det var tilfældet i Amsterdam Canal 
Parade i 2005, hvor en båd med titlen ”For Diversity. Against Discrimination” 
deltog som en del af Europa-Kommissionens kampagne for ikke-
forskelsbehandling.123 I de seneste år har forskellige hændelser dog tiltrukket 
betydelig negativ opmærksomhed i forskellige EU-lande, og uenighed om 
afholdelsen af visse Pride-arrangementer har vist, hvor stor betydning 
homoseksualitet har som politisk tema. 

Nogle EU-landes reaktioner på Pride-arrangementerne giver anledning til 
bekymring på flere områder: Visse myndigheder har ikke været i stand til at 
sikre LGBT’eres ret til forsamlingsfrihed, ligesom det ikke har været muligt at 
sikre LGBT’ere beskyttelse mod moddemonstrationer, og politiske og religiøse 
ledere har udnyttet de offentlige LGBT-demonstrationer til at opmuntre til 
holdninger og initiativer, som tager afstand fra LGBT’erne. 

Forbud 

122 Oplysninger indsamlet i forbindelse med feltarbejdet. 
123 Findes på http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.01.2009). 
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I de senere år har der været eksempler på, at kommunale myndigheder har 
forbudt – i hvert fald i starten – fredelige demonstrationer og træf arrangeret af 
grupper, som forsvarer LGBT-rettigheder. 

Litauen: I 2007 afslog de kommunale myndigheder i Vilnius ved to lejligheder 
at give tilladelse til offentlige LGBT-arrangementer. I det andet tilfælde indgav 
arrangørerne en klage, men domstolene afviste klagen.124 

Letland: Ifølge oplysninger, som blev indsamlet ved interviews, forbød de 
kommunale myndigheder i 2005 og 2006 Pride-paraden i Riga.125 

Bulgarien: I 2005 forbød borgmesteren i byen Varna, at der blev etableret en 
Pink Point-informationsstand. Arrangørerne indgav klage til Kommissionen for 
beskyttelse mod forskelsbehandling, og Varna kommune blev fundet skyldig i 
indirekte forskelsbehandling. Sagen verserer fortsat, der den er appelleret.126 

Rumænien: I 2005 forbød de kommunale myndigheder en 
mangfoldighedsmarch i Bukarest.127 

Polen: I 2004 og 2005 nedlagde de kommunale myndigheder i Warszawa 
forbud mod afholdelse af ligestillingsmarcher for LGBT’ere. I 2005 blev en 
tilsvarende march forbudt i Poznan.128 

Blandt årsagerne til forbuddet blev angivet deltagernes sikkerhed, krænkelse af 
den offentlige moral og opretholdelse af offentlig orden. Det skal dog nævnes, 
at nogle af de nævnte forbud og andre begrænsende foranstaltninger 
(eksempelvis i Bukarest, Warszawa og Riga) nu er blevet ændret efter pres fra 
LGBT-organisationer og det internationale samfund samt efter 
domstolsafgørelser, udtalelser fra nationale ligestillingsorganer og indgreb fra 
ministre.129 

124 E. Ziobiene (2008): Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Lithuania, FRALEX Legal Report. Desuden: Feltmøder med Lithuanian 
Gay League (Litauen, 13. marts 2008) og ligestillingsombudsmanden (Litauen, 14. marts 
2008). 

125 Feltmøder i Letland: Tiesībsarga birojs [ombudsmandsinstitutionen] (12. marts 2008) og 
LGBT-organisationen Mozaika (12. marts 2008). 

126 S. Kukova (2008): Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds f Sexual 
Orientation, Report on Bulgaria, Fralex Legal Country Report. Desuden: Feltmøder med 
LGBT-organisationen BGO Gemini (28. april 2008) og Commission for Protection Against 
Discrimination (29. april 2008). 

127 Rumænien, landerapport og feltmøder med LGBT-organisationen ACCEPT (7. april 2008). 
128 M. Abramovicz (ed.) (2007): The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland, 

2005 and 2006 report, Warszawa: Campaign Against Homophobia and Lambda Warsaw 
Association. 

129 Rumænien, landerapport. M. Abramovicz (ed.) (2007): The Situation of Bisexual and 
Homosexual Persons in Poland, 2005 and 2006 report, Campaign Against Homophobia and 
Lambda Warsaw Association, Warszawa. Feltmøder i Letland: Tiesībsarga birojs 
[ombudsmandsinstitutionen] (12. marts 2008) og LGBT-organisationen Mozaika (12. marts 
2008). 
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I sagen Baczkowski m.fl. mod Polen, stævning nr. 1543/06, dom af 3. maj 
2007, afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at forbuddet mod 
ligestillingsmarcher og træf i Warszawa i 2005 var en overtrædelse af artikel 
11, 13 og 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention.130 

 

Administrative hindringer 

Det blev oplyst ved interviews, at der blev lagt administrative hindringer i 
vejen i Estland i 2007, idet lokale politimyndigheder ikke ønskede at 
samarbejde med Pride-arrangørerne og krævede, at de indgik aftale med et 
privat sikkerhedsfirma.131 Arrangørerne indgav en klage til justitsministeren. 
Ministeren fastslog, at Põhja Politseiprefektuur [den nordlige politipræfektur] 
ikke havde overholdt standarderne for god forvaltningspraksis ved at afslå at 
samarbejde med paradens arrangører.132 

Justitsministeren tilføjede, at selv om myndighederne tilsyneladende var 
bevidste om deres negative forpligtelser til f.eks. at undlade at forstyrre 
paraden, var de ikke vidende om deres positive forpligtelser til at tilvejebringe 
et miljø, hvor personer kan udnytte deres ret til forsamlingsfrihed og andre 
tilknyttede rettigheder (eksempelvis ved at beskytte demonstranter mod 
modprotestanter). 133 

Det blev oplyst af de interviewede, at lignende hindringer fandt sted i 
forbindelse med en mangfoldighedsmarch i Rumænien i 2008, hvor det lokale 
politi krævede, at arrangørerne fremlagde en plan for trafikreguleringen.134 

Modreaktioner 

Reaktionerne mod demonstrationer i LGBT-regi, f.eks. Pride-arrangementer, 
kommer ikke kun fra offentlige myndigheder. I sommeren 2008 blev der i de 
internationale nyhedsmedier rapporteret om voldelige overgreb på Pride-
parader i hovedstaden i både Den Tjekkiske Republik, Ungarn og Bulgarien. 
Der er i de senere år forekommet voldelige overgreb på demonstrationer i 

130 Kan ses på http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008). 
131 Feltmøde med SEKÜ og Diversity (Estland, 10. marts 2008). 
132 Estland/Õiguskantsleri kantselei (09.2007): Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 

järgimiseks [Anbefaling om overholdelse af forskrifter og god forvaltningspraksis], skrivelse til 
politseiprefekt [politipræfekt] Raivo Kütt, s. 13. 

133 Estland/Õiguskantsleri kantselei (09.2007): Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks [Anbefaling om overholdelse af forskrifter og god forvaltningspraksis], skrivelse til 
politseiprefekt [politipræfekt] Raivo Kütt, s. 13. 

134 Feltmøde med ACCEPT (Rumænien, 7. april 2008). 
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Sverige, Polen, Letland, Estland, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, 
Rumænien og Bulgarien.135 

”Nynazisterne, der gennembankede mig ved Pride-paraden i 2003, fik den store 
gevinst, fordi jeg både er ”blatte” [nedsættende ord for en ikke-hvid svensker 
eller farvet person, eksempelvis af arabisk- eller spansktalende herkomst] og 
bøsse. I dag føler jeg, at det er mere vigtigt end nogensinde at gå med i Pride-
paraden. Der er så mange bøsser, lesbiske og transkønnede, som ikke tør gøre 
det. Kom ud i gaderne, og vis, hvem du er!”136 (Mand, Sverige) 

Ifølge LGBT-organisationer og nationale ligestillingsorganer i de ovennævnte 
lande arrangeres moddemonstrationerne typisk af flere grupper, der nogle 
gange indgår i strategiske alliancer. Grupperne kan bestå af følgende: 
Fascistiske og nynazistiske grupper, ultranationalistiske grupper og/eller 
konservative ortodokse, katolske eller evangelisk kristne grupper. 

I adskillige tilfælde har mobiliseringen af moddemonstrationer medført, at der 
har været flere deltagere i moddemonstrationerne, end der har været 
medlemmer i grupperne, at der er opstået store offentlige demonstrationer, der 
bl.a. har opfordret til ”død over sodomitterne”,137 og at der er brugt slagord som 
”Gay Pride = Aids Pride”, ”Stop vestens dekadence” eller ”Bøsser og lesbiske 
er som jøder – de skal dø”.138 

Som et eksempel på de udfordringer, arrangørerne af offentlige LGBT-
arrangementer står overfor, kan nævnes en polsk undersøgelse fra 2005, som 
viste, at 78 % af respondenterne var imod LGBT’s ret til at demonstrere i det 
offentlige rum.139  

Resultaterne af feltarbejdet viste, at LGBT-organisationerne ud over overgreb 
på parader og marcher kunne rapportere om sikkerhedsmæssige problemer for 
deltagerne, både før og især efter Pride-arrangementerne.140 Det er rapporteret, 
at politiet har været ude af stand til eller været utilbøjeligt til at beskytte 
deltagerne mod overgreb.141 

135 Oplysninger fra landerapporter. 
136 RFSL (2005): Belonging, som findes på http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf 

(06.02.2009). 
137 Rumænien, landerapport. 
138 S.P. Knudsen: Gay Pride er vestlig dekadence, i Dagbladet Information (02.06.2008), som 

findes på: http://www.information.dk/160136 (21.07.2008). 
139 Public Opinion Research Center (2005): Acceptance of rights for gay and lesbian persons and 

social distance towards them, som findes på: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-
05.PDF (21.07.2008). 

140 Feltmøder med eksempelvis RFSL (Sverige, 5. marts 2008), Háttér Társaság a Melegekért 
[Háttér Støttecenter] (Ungarn, 17. april 2008) og Mozaika (Letland, 12. marts 2008). 

141 Feltmøder med f.eks. ACCEPT (Rumænien, 7. april 2008), Háttér Társaság a Melegekért 
[Háttér Støttecenter] (Ungarn, 17. april 2008) og Campaign Against Homophobia (Polen, 17. 
marts 2008). 

 61 

                                                      

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse

http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf
http://www.information.dk/160136
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-05.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-05.PDF


Der findes utallige eksempler på, at politikere har afvist at støtte Pride-
arrangementer, men i tilfælde hvor disse politikere oven i købet er direkte 
ansvarlige for ligebehandlingen, er det politiske budskab særligt kraftigt. I maj 
2008 nægtede den netop udnævnte italienske ligestillingsminister at støtte Gay 
Pride i Rom med henvisning til, at homoseksuelle ikke længere udsættes for 
forskelsbehandling i Italien. Hun var uenig i den målsætning, arrangørerne 
havde opstillet: At give homoseksuelle parforhold samme grad af legitimitet 
som ægteskab blandt heteroseksuelle. 

Med henvisning til myndighedernes behandling, kendetegnene ved de 
gennemførte moddemonstrationer og den offentlige debat, som følger med 
demonstrationer i LGBT-regi, kan det klart konkluderes, at ekstremisterne ikke 
er de eneste aktører, som bringer forsamlingsfriheden i fare i forbindelse med 
LGBT-demonstrationer. Der er et markant sammenfald mellem medlemsstater, 
hvor myndighederne på den ene side har nægtet eller har været utilbøjelige til 
at give tilladelse til LGBT-demonstrationer og på den anden side har været 
vidner til voldelige moddemonstrationer. 

Forbud, hindringer og overgreb på LGBT-demonstrationer 

Inden for de sidste fem år er der registreret forbud, administrative hindringer og 
organiserede overgreb på offentlige LGBT-demonstrationer i Bulgarien, 
Estland, Letland, Polen og Rumænien. Der er registreret organiserede 
overgreb (men ikke forbud eller hindringer) i Den Tjekkiske Republik, 
Ungarn, Italien og Sverige. 

 

Der er ikke rapporteret om problemer af denne art i Portugal, Spanien, 
Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Slovakiet, Slovenien, Malta, Irland, Det 
Forenede Kongerige, Luxembourg, Nederlandene, Grækenland, Danmark og 
Finland.  

Feltforskningen henleder opmærksomheden på situationen i Litauen, hvor det i 
skrivende stund – på trods af adskillige forsøg på at stable offentlige LGBT-
arrangementer på benene – endnu ikke er lykkedes at afholde sådanne 
arrangementer. Dette skyldes forbud udstedt af de lokale myndigheder.142 I 
Cypern har der aldrig været afholdt offentlige LGBT-arrangementer.143 

Adgang til lokaler 

LGBT’erne og deres organisationer står i nogle medlemsstater desuden over for 
problemer med at finde lokaler til politiske eller kulturelle aktiviteter. I alle 
medlemsstater undtagen Cypern driver LGBT-organisationer eget kontor eller 

142 Feltmøder med Lithuanian Gay League (Litauen, 13. marts 2008) og 
ligestillingsombudsmanden (Litauen, 14. marts 2008). 

143 Feltmøde med Cypriot Gay Liberation Movement (Cypern, 10. april 2008). 
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deler kontor med andre ngo’er. Det kan i nogle tilfælde være problematisk at 
skaffe sådan lokaler, hvor der kan udøves politiske, sociale eller kulturelle 
aktiviteter. Feltundersøgelsen i eksempelvis Litauen fortæller, at en ngo for 
handicappede nægtede at leje et kontorareal ud til Litauens sammenslutning for 
homoseksuelle (Lithuanian Gay League; LGL) med henvisning til, at man ikke 
ønskede LGBT’ere i lokalerne.144 

Markeringen af LGBT-bevægelsens 10-årsjubilæum i Slovenien var planlagt til 
at finde sted på Ljubljanas slot. Slottets lejer annullerede dog arrangementet, da 
det gik op for ham, at det havde tilknytning til LGBT.145 

I Milano i Italien protesterede lesbiske organisationer i 2005 mod provinsen 
Milano, som et par dage før afholdelsen af et internationalt seminar om 
lesbiskes forhold havde nægtet adgang til det sted, hvor arrangementet skulle 
løbe af stablen. LGBT-organisationer blev forbudt at deltage i en 
regeringskonference om familien, som familieministeriet havde arrangeret i 
maj 2007. Desuden er mange teatre, biografer og andre lokaliteter, som 
benyttes til offentlige debatter i Italien, ejet af den katolske kirke, og her har 
man afvist, at lokaliteterne kunne bruges til arrangementer, der drejer sig om 
LGBT-rettigheder.146 

Konklusioner 

LGBT’erne kan i de fleste medlemsstater uden begrænsning udøve deres ret til 
forsamlingsfrihed. I de senere år har forbud og administrative hindringer dog 
blokeret for organisering af fredelige offentlige LGBT-demonstrationer i nogle 
medlemsstater (Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Bulgarien). 
Med undtagelse af Litauen har LGBT-organisationerne dog efterfølgende 
kunnet stable deres arrangementer på benene i disse medlemsstater.   

Det skal tilføjes, at de offentlige myndigheder i nogle medlemsstater ikke har 
været i stand til eller været indstillet på at sikre deltagerne i LGBT-
demonstrationer mod overgreb fra højreekstremistiske, nationalistiske, 
konservative og/eller religiøse moddemonstrationer. Der er i de sidste fem år 
forekommet overgreb af denne type i Sverige, Estland, Letland, Polen, Den 
Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien, Rumænien og Bulgarien.  

Det fremgår desuden af oplysninger indsamlet ved interviewene, at LGBT-
organisationer har omtalt, at det i nogle medlemsstater kan være et problem at 
finde lokaler til LGBT-aktiviteter.147 

144 Feltmøder med Lithuanian Gay League (Litauen, 13. marts 2008) og 
ligestillingsombudsmanden (Litauen, 14. marts 2008). 

145 Slovenien, landerapport. 
146 Italien, landerapport og feltmøde med Arcigay og Arcilesbica (5. marts 2008). 
147 Oplysninger fra feltinterviews i Italien, Litauen og Slovenien. 

 63 

                                                      

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse



Arbejdsmarkedet 
I dette afsnit undersøges en række forhold i forbindelse med forskelsbehandling 
på grund af seksuel orientering på beskæftigelsesområdet: LGBT’eres 
usynlighed, måder, hvorpå LGBT’ere får adgang til deres rettigheder på 
arbejdsmarkedet, dokumentation for graden af forskelsbehandling og 
homofobi, der er oplevet af arbejdspladsen, omfanget af forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet samt arbejdsgivernes holdninger og forpligtelser i forhold til 
LGBT’ere.  

Åbenhed over for LGBT’eres usynlighed 

I alle medlemsstater angav de LGBT-organisationer, som blev interviewet i 
forbindelse med feltarbejdet, at mange LGB’ere ikke er synlige på 
arbejdsmarkedet. Denne konklusion blev støttet af interviews med nationale 
ligestillingsorganer og offentlige myndigheder i samtlige 27 medlemsstater.148 
Som Kommissionen bemærker, er den gruppe, som rammes af 
forskelsbehandling, svær at identificere i den offentlige statistik, og ønsker det 
heller ikke altid… Vi har fået oplyst, at forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering fandt sted, når en person var blevet ansat, og oplysningerne om 
personens seksualitet var kommet for dagen, hvad enten det var frivilligt eller 
ej.149 

Ifølge en rapport fra ILGA-Europe150 er 42 % af LGB-respondenterne ikke 
”sprunget ud” på deres arbejdsplads. 66 % er bange for repressalier og vælger 
derfor at blive med at leve i det skjulte.  

En svensk undersøgelse151 udført af Arbetslivsinstitutet, viste, at 50 % af LGB-
respondenterne ikke var åbne på arbejdspladsen. 40 % af disse personer undgik 
social kontakt af frygt for at blive ”afsløret”. 

En tysk undersøgelse152 med deltagelse af 2 230 medarbejdere, som var bøsser 
og lesbiske, viste et tilsvarende mønster: 52 % af bøsserne og de lesbiske ville 
enten ikke afsløre deres seksuelle orientering over for kollegaerne eller ville 

148 Feltmøder med LGBT-organisationer, nationale ligestillingsråd og offentlige myndigheder i 
alle EU’s medlemsstater, marts-maj 2008. 

149 Europa-Kommissionen: The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How 
to Measure Progress Done (Kampen mod forskelsbehandling og fremme af ligestilling. Sådan 
måles fremskridtene), s. 62, som findes på 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf 
(16.12.2008). 

150 S. Quinn and E. Paradis (2007): Going Beyond the Law. Promoting equality in employment, 
ILGA-Europe. 

151 Arbetslivsinstitutet (2003): Arbetsvillkor och utsatthet. Stockholm. 
152 D. Frohn (2007): Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am 

Arbeitsplatz, Köln, Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), finansieret af Ministeriet for 
generationsanliggender, familien, kvinder og integration i Nordrhein-Westphalen. 
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kun afsløre det over for ganske få. Det var et langt færre antal, som afslørede 
deres seksuelle orientering over for mellemledere og ledere (65,1 % afslørede 
ikke deres seksuelle orientering eller afslørede det kun over for ganske få 
mellemledere eller ledere). Inden for bestemte brancher, eksempelvis militæret 
og kirken, ligger afsløringen af seksuel orientering langt under gennemsnittet.  

En finsk undersøgelse153 angav, at LGB-medarbejdere indtager en særlig 
stilling i sammenligning med andre minoriteter i den forstand, at åbenhed har 
betydning for arbejdslivet. Usikkerhed i forhold til beskæftigelsen blev angivet 
som en af de væsentligste årsager til tavshed på arbejdspladsen. Det fremgår af 
en finsk undersøgelse154, at det er almindeligt for LGBT’ere at udvikle 
strategier for hermed at undgå at skulle afsløre deres LGB-status. Det kan være 
at ændre emne eller gå væk fra en samtale på arbejdspladsen.  

 

Som en repræsentant for den svenske organisation for rettigheder til lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transkønnede (RFSL) bemærkede: ”Man følte, at man 
var nødt til at være uklar i sine svar, og på den måde gik man hen og blev 
denne grå person i sammenligning med de andre. Man bliver helt klart ikke et 
accepteret medlem af gruppen på den måde, og derfor er det sociale aspekt af 
ens arbejde et flop. Og når alt kommer til alt, bruger vi jo en tredjedel af livet 
på arbejdet – og derfor er det så vigtigt at være en del af holdet.”156 

I forskningen lægges der op til, at denne konstante navigeren rundt på 
arbejdspladsen har sine konsekvenser. En svensk undersøgelse157 viste, at der 
er sundhedsricisi forbundet med ikke at være åben på arbejdet, og en 

153 J. Lehtonen og K. Mustola eds. (2004): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, Arbejdsministeriet. 

154 M. Kaskissari (2004): Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work, i: J. 
Lehtonen, K. Mustola eds. (2004): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, Arbejdsministeriet. 

155 J. Lehtonen og K. Mustola eds. (2004): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, Arbejdsministeriet. 

156 RFSL (2007): Open Up Your Workplace. Challenging homophobia and hetero-normativity, s. 
19. Stockholm. 

157 Arbetslivsinstitutet (2003): Arbetsvillkor och utsatthet, som findes på 
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6.2.2009). 

”Jeg har tit bagefter tænkt på, at hvis de havde vidst det, havde de sikkert 
aldrig igen ladet mig tage mig af de unge piger, vi havde som patienter. Jeg 
mener – jeg ville sikkert aldrig få et ansvar som sygeplejerske eller noget 
andet. De havde sikkert troet, at jeg var pædofil eller lignende. Sådan følte 
jeg det. Hold da op, hvis [de] fandt ud af det nu.”155 (Kvinde, 31, Finland) 
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undersøgelse fra Det Forenede Kongerige158 blotlagde, at LGB’ere er 
overbeviste om, at deres produktivitet på arbejdspladsen stiger, hvis de er åbne. 

Adgang til rettigheder på arbejdsmarkedet 

Direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet159 forbyder både 
direkte og indirekte forskelsbehandling samt chikane på grund af seksuel 
orientering i både den private og den offentlige sektor, inden for arbejde og 
beskæftigelse. Dette forbud omfatter vilkårene for adgang til lønnet 
beskæftigelse, selvstændig erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig 
beskæftigelse, adgang til erhvervsvejledning og erhvervsuddannelse, 
ansættelses- og arbejdsvilkår, samt medlemskab af og deltagelse i arbejdsgiver- 
og arbejdstagerorganisationer. Direktivet skulle være gennemført af EU’s 
medlemsstater senest den 2. december 2003. Gennemførelsestidspunktet har 
dog varieret fra medlemsstat til medlemsstat.160 

I interviewene med de nationale ligestillingsorganer og LGBT-organisationerne 
viste det sig, at spørgsmålet om, hvordan LGBT’ere får adgang til deres 
rettigheder, og hvordan de får prøvet en eventuel forskelsbehandling, er et 
relevant emne i alle 27 medlemsstater.  

Hvis en LGBT’er udsættes for forskelsbehandling, er det afgørende, at 
vedkommende har adgang til klagemekanismer. I denne forbindelse er det 
afgørende, at der findes et nationalt ligestillingsorgan, som behandler klager på 
grundlag af seksuel orientering, så personerne kan få adgang til denne ret til 
ikke-forskelsbehandling. Imidlertid råder mange medlemsstater ikke over et 
sådant organ. 

Kortet viser, hvordan nationale ligestillingsorganer dækker forskelsbehandling 
på grund af seksuel orientering i de 27 medlemsstater:  

Nationale ligestillingsorganer 

158 Stonewall (2008): Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination. 
159 Rådets direktiv 2000/78/EF (27.11.2000). 
160 Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2008): Homofobi og 

forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i EU’s medlemsstater - Del 1: 
Retstilstanden, s. 36-52. 
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 Insert translation  Insert translation 
Country Results Landeresultater Lithuania Litauen 
The Netherlands  Nederlandene Italy Italien 
Sweden Sverige Finland Finland 
Denmark Danmark Portugal Portugal 
Austria Østrig Slovenia Slovenien 
Belgium Belgien Estonia Estland 
Spain Spanien Hungaria Ungarn 
Germany Tyskland Slovakia Slovakiet 
Luxembourg Luxembourg Bulgaria Bulgarien 
France Frankrig Greece Grækenland 
United Kingdom Det Forenede Kongerige Cyprus Cypern 
European Union (27) Den Europæiske Union (27) Latvia Letland 
Ireland Irland Romania Rumænien 
Czech Republic Den Tjekkiske Republik Malta Malta 
Single Equality Body Et fælles ligestillingsorgan 
Moving towards a Single Equality Body Bevæger sig i retning af et fælles ligestillingsorgan 
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual 
orientation 

Der findes ikke et ligestillingsorgan, som behandler 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering 
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Der er generelt sammenfaldende holdninger til en model for et 
ligestillingsorgan, som skal have beføjelser til at behandle alle former for 
forskelsbehandling under ét. En sådan model findes allerede i dag i 18 lande 
(Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Irland, 
Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, 
Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige). Og mens ni 
medlemsstater stadig ikke har ligestillingsorganer med beføjelser til at tage sig 
af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering på det tidspunkt, hvor 
denne rapport skrives, er der tre stater, som bevæger sig mod denne tilstand 
(Estland, Italien og Portugal). 

Kun Sverige har haft et organ, som specifikt har til formål at behandle 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering: HomO, som er en ud af fire 
ligestillingsombudsmænd. Med virkning fra 1. januar 2009 er ombudsmanden 
for ikke-forskelsbehandling på grund af seksuel orientering slået sammen med 
de øvrige ombudsmænd i den svenske ligestillingsombudsmand. Den nye 
ombudsmands aktiviteter er baseret på den nye lov om forskelsbehandling, som 
skal erstatte de eksisterende syv love om forskelsbehandling.161 Samlet må det 
inden for 1-2 år forventes, at 22 medlemsstater har et ligestillingsorgan med 
beføjelser til at tage sig af alle former for forskelsbehandling. 

Ni medlemsstater har aktuelt ikke et ligestillingsorgan til et behandle 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering (Den Tjekkiske Republik, 
Danmark, Estland, Spanien, Italien, Malta, Polen, Portugal og Finland). I 
fem af disse lande findes der en ombudsmandsinstitution, som kan have 
beføjelser til at modtage klager om forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering (Den Tjekkiske Republik, Estland, Spanien, Polen og Finland). 
De her nævnte former for ombudsmandsinstitution har dog ikke de beføjelser 
til ligestillingsorganer, som er fastlagt i racelighedsdirektivet. 

Data om forskelsbehandling 

Der findes kun få officielle statistiske data om klager på grund af 
forskelsbehandling. Ti medlemsstater (Østrig, Den Tjekkiske Republik, 
Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Nederlandene, Rumænien og 
Sverige) indsamler statistiske data om fremsættelse af klager. Nedenstående 
tabel viser antallet af klager i hvert enkelt land sammen med det samlede antal 
tilfælde af forskelsbehandling162:  

161 Ligestillingsombudsmanden skal sikre, at forskelsbehandling på grund af køn, transkønnet 
identitet eller udtryk, etnicitet, religion eller anden tro, handicap, seksuel orientering eller alder 
ikke forekommer på noget område i samfundet. Ombudsmanden skal desuden fremme lige 
rettigheder og muligheder, overvåge overholdelsen af den svenske lov om forskelsbehandling, 
behandle klager og fremme ligestillingen i form af rådgivning og uddannelse. 
http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008). 

162 Oplysninger fra juridiske landerapporter udarbejdet af FRALEX. Oplysninger vedrørende 
Sverige stammer fra HomO. 
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Land 

Samlede antal klager over 
forskelsbehandling på 
grund af seksuel orientering 
- ligestillingsorgan, 
retsinstanser, domstole osv. 
(2007)163 
 

Samlede antal tilfælde af 
forskelsbehandling i 2007, 
som er bekræftet af 
ligestillingsorgan, 
retsinstanser, domstole 
osv. (2007)164 
 

Østrig 45 0 
Den Tjekkiske Republik 1 1 
Cypern 1 Endnu ikke afgjort 
Estland 1 0 
Ungarn 2 0 
Letland 12 1 
Litauen 18 1 
Nederlandene 6 3 
Rumænien 7 1 
Sverige 62 6165 
 

Interviews med nationale ligestillingsorganer og LGBT-organisationer i alle 27 
medlemsstater viste, at selv om der er gennemført EU-lovgivning, og denne 
lovgivning er transponeret nationalt i EU-medlemsstaterne, er antallet af 
underbyggede sager med forskelsbehandling på grund af seksuel orientering 
bemærkelsesværdigt lavt.  

I Letland angiver embedsmandsinstitutionen og LGBT-organisationen 
Mozaika, at det lave antal sager om forskelsbehandling kan skyldes en række 
årsager, eksempelvis LGBT’ernes egen uvilje imod at få opmærksomhed i en 
retssag og den manglende anerkendelse af de problemer, de står overfor i 
forbindelse med forskelsbehandling.167  

 

163 Klagerne omfatter alle sociale områder inden for forskelsbehandling (beskæftigelse, 
uddannelse, boliger, varer, tjenesteydelser osv.). 

164 Antallet af klager i 2007 har ikke nødvendigvis sammenhæng med tilfælde fra 2007, idet nogle 
afgørelser ikke træffes det år, hvor klagen er fremsat.  

165 Det er vigtigt at nævne, at de seks sager kun omfatter de sager, i hvilke der blev konstateret 
tilstrækkeligt bevis for forskelsbehandling, og i hvilke der blev truffet en bekræftende afgørelse 
herom. I de øvrige 56 sager blev der ikke konstateret overtrædelse. Det betyder ikke 
nødvendigvis, at der ikke var tale om forskelsbehandling i sagerne, men kun, at der 
eksempelvis ikke var tilstrækkeligt bevis til støtte for påstanden om forskelsbehandling. 

166 Feltmøde med Mozaika (Letland, 12. marts 2008). 
167 Feltmøde med ombudsmandsinstitutionen og Mozaika (Letland, 12. marts 2008). 

Som en repræsentant for LGBT-organisationen Mozaika bemærkede i et 
interview: ”Generelt er folk ikke åbne omkring deres seksuelle orientering på 
arbejdspladsen, de kender ikke deres rettigheder og forsøger derfor at undgå 
opmærksomhed fra andre. Der er også problemet med internaliseret 
homofobi: Det lettiske samfund er så homofobisk, at LGBT’ere er tilbøjelige 
til at udvikle negative holdninger til sig selv.”166 

 69 

                                                      

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse



LGBT-organisationen Kampagne mod homofobi (Campaign Against 
Homophobia) i Polen fortalte i et interview, at LGBT’ere, som fremsætter en 
klage, udsætter sig for en risiko for at blive fyret.168 På grund af den forholdsvis 
høje arbejdsløshedsprocent i Polen er LGBT’ere bange for at blive gjort til 
offer, og det er opfattelsen, at man forringer sin mulighed for at finde nyt 
arbejde, hvis man indgiver en klage mod en arbejdsgiver.169 En repræsentant 
for Ligestillingsmyndigheden (The Equality Authority) i Irland oplyste 
interviewerne om, at selv LGBT’ere, som er helt bevidste om deres rettigheder, 
er tilbageholdende med at gøre krav gældende, fordi de ikke ønsker 
opmærksomhed omkring deres person.170 

I Grækenland viste en begrænset undersøgelse af forskelsbehandling,171 at én 
ud af fire arbejdsgivere er utilbøjelige til at indkalde kandidater til 
jobinterviews, som efter deres viden eller formodning er bøsser eller lesbiske 
(”stemplede som bøsser eller lesbiske”). Denne procentsats er højest for 
mandlige arbejdsgivere (1 ud af 3).  

 

God praksis: I Frankrig har HALDE [Den høje myndighed for bekæmpelse 
af forskelsbehandling og fremme af ligestilling] udarbejdet og distribueret sit 
mangfoldighedscharter [la charte de la diversité] til hundredvis af franske 
virksomheder, hvilket skaber en viden og får hovedaktørerne til at gennemgå 
deres praksis på dette område.173  

I Østrig blev en sporvognsstyrer i Wien, som i mange år var blevet mobbet af 
kollegaer, til sidst afskediget af det offentlige transportselskab. Medarbejderen 
sagsøgte selskabet og vandt sagen i første instans ved en faglig domstol i Wien. 

168 Feltmøde med Kampania, (Polen, 17. marts 2008). 
169 Feltmøde med Kampania, (Polen, 17. marts 2008). 
170 Feltmøde med The Equality Authority (Irland, 4. april). 
171 Drydakis Nick (2007): Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the 

Greek Labour Market, Department of Economics, University of Crete, B.E.N.E.Tec, som 
findes på 
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydaki
s.pdf (11.09.2009). 

172 Feltmøde med Inter LGBT og L’Autre Cercle (Frankrig, 10. marts 2008). 
173 Kan ses på http://www.charte-diversite.com (7.2.2009).  

I Frankrig oplyste LGBT-organisationerne Inter LGBT og L’Autre Cercle til 
interviewerne, at der ”manglede en forbindelse” mellem ordet 
”forskelsbehandling” og seksuel orientering: ”Folk forbinder automatisk 
ordet ”forskelsbehandling” med køn og race/etnicitet, mens der kun sjældent 
tænkes på andre grunde, herunder seksuel orientering.”172 
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Transportselskabet har appelleret afgørelsen, og derfor verserer sagen fortsat 
ved appeldomstolen.174 

De oplysninger, der er fremlagt af LGBT-organisationerne, understøttes af 
forskningsresultaterne. En undersøgelse,175 som dækker både Nordirland i Det 
Forenede Kongerige og Irland, og som tager udgangspunkt i interviews med 
LGB-personer, ngo’er og medarbejdere ved ligestillingsorganer, konkluderede, 
at “enhver sagsøger står over for en række forhindringer, når en klage skal 
udformes og fremsættes. For LGB’ere kan disse forhindringer være endnu 
sværere at overkomme.” Blandt de pågældende forhindringer kan nævnes frygt 
for viktimisering, risiko for afskedigelse og risiko for at blive ramt af 
homofobiske handlinger og forskelsbehandling. 

Eurobarometer-undersøgelsen viste desuden en alvorlig mangel på viden om 
relevant lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling. Næsten halvdelen 
(45 %) af EU’s borgere mener, at der ikke findes love, som forbyder 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering ved ansættelse af nye 
medarbejdere.176  

Oplevelser med forskelsbehandling og homofobi på arbejdspladsen 

E-undersøgelsen blandt aktørerne omfattede spørgsmål om mulighederne for at 
finde beskæftigelse som åben LGBT’er i sammenligning med mulighederne for 
en heteroseksuel person. 43 % af respondenterne svarede, at LGB’ere efter 
deres opfattelse ville have ”ulige muligheder” eller ”forholdsvis ulige 
muligheder” sammenlignet med heteroseksuelle. 51 % mente, at de ville have 
”forholdsvis lige muligheder” eller ”moderat lige muligheder”, mens kun 6 % 
bedømte, at en LGB’er, der var åben, ville have lige muligheder. Hvad angår 
mulighederne for at opnå beskæftigelse som åben transkønnet, bedømte 71 % 
af respondenterne imidlertid, at de ville have ”ulige muligheder” eller 
”forholdsvis ulige muligheder” for at finde et job.  

Forskning i erfaringer på arbejdspladsen 

Resultaterne af e-undersøgelsen og feltinterviewene ligger i forlængelse af 
undersøgelsesresultater i en række medlemsstater, eksempelvis Belgien,177 

174 Kan ses på http://wien.orf.at/stories/270683 (10.01.2009). 
175 J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick og U. Hansson (2007): Enabling Gay, Lesbian and 

Bisexual Individuals to Access their Rights under Equality Law, Dublin, Belfast, Equality 
Authority and Equality Commission for Northern Ireland, s. 4. 

176  Eurobarometer 263 (2007), som findes på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12.01.2009). 

177  Social and Economic Council Flanders (SERV): Holebi’s en de arbeidsmarkt, SERV 2005; 
John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe og Nele Cox: Zzzip – een statistisch 
onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s, 
Gent 2006. 
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Tyskland,178 Sverige,179 Slovakiet,180 Irland,181 Danmark,182 Ungarn183 og 
Finland.184 Disse undersøgelser viser sammenfattende, at LGBT’ere er udsat 
for forskelsbehandling og homofobi på arbejdspladsen i form af direkte og 
indirekte forskelsbehandling (adgang til beskæftigelse, afskedigelse og 
manglende forfremmelse), forskelsbehandling på områder som værdsættelse, 
præstationspres, forfremmelse, uddannelse, indkomst og/eller ferie, chikane i 
form af nedværdigende og nedsættende udtalelser, anvendelse af øgenavne eller 
fornærmelser, brug af groft sprog fra kollegaers side, mobning, hån, sladder 
eller rygter samt seksuelt eksplicitte bemærkninger og social isolation. 

Samtidig med at manglende åbenhed kan føre til usynlig forskelsbehandling 
på grund af seksuel orientering, er også LGBT’ere, som slet ikke er sprunget 
ud, udsat for forskelsbehandling. Forskning fra Den Slovakiske Republik185 
har vist, at selv om mange LGB’ere skjuler deres seksuelle orientering på 
arbejdet, har mere end 25 % af dem oplevet chikane. I Sverige anmeldte en 
mand, som var ansat på et hospital i Skåne, sin arbejdsgiver til 
ligestillingsorganet HomO for forskelsbehandling i arbejdslivet på grund af 
hans seksuelle orientering: Efter at han havde nævnt på arbejdspladsen, at 
han var homoseksuel, var han i en årrække udsat for insinuationer, 
nedsættende bemærkninger og direkte ”mobning” fra kollegaerne. På trods af 
en række anmodninger til hans foresatte skete der intet. HomO kontaktede 
det svenske kommunalarbejderforbund, som manden var medlem af, og 
forbundet repræsenterede ham ved forhandlinger med arbejdsgiveren, der 
vedgik ikke at have opfyldt sine forpligtelser til at træffe foranstaltninger. 
Klagen førte til en kompensation på mere end SEK 30 000 (ca. 3 000 
EUR).186  

 

178  D. Frohn (2007): Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln, Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), finansieret af Ministeriet for 
generationsanliggender, familien, kvinder og integration i Nordrhein-Westphalen.  

179  Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. 
180  P.Jójárt, M. Šípošová og A. Daučíková (2002): Report on Discrimination of Lesbians, Gay 

men and Bisexuals in Slovakia, Archive, Bratislava. 
181  The Equality Authority (2002): Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals. 

Dublin. 
182  Undersøgelsen blev udført af Catinét Research på vegne af Ugebrevet A4. Resultaterne er 

offentliggjort i Ugebrevet A4, 8. august 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
183  J. Takács, L. Mocsonaki og T. P. Tóth: A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (Social udstødelse af 
LGBT’ere i Ungarn), Budapest, MTA SZKI 2007. En frisk undersøgelse fra Ungarn 
(Takács, Mocsonaki og Tóth, 2008), viser, at mere end en tredjedel af LGBT-respondenterne 
erklærede, at de var udsat for forskelsbehandling og fordomme på arbejdspladsen. 

184  J. Lehtonen og K. Mustola eds. (2004): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work. Research Reports 2b/04. Arbejdsministeriet. 

185 Paula Jójárt, Marianna Šípošová og Anna Daučíková: Report on Discrimination of Lesbians, 
Gay men and Bisexuals in Slovakia, Archive, Bratislava 2002. 

186 Kan ses på www.homo.se (19.08.2008) (beslutning af 6. november 2000, sagsnr. 103/99). 

 72 

                                                      Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse

http://www.homo.se/


God praksis: TRACE –Transnational Cooperation for Equality187 er resultatet 
af et samarbejde mellem fire EQUAL-projekter i Frankrig (Deledios), Litauen 
(Åben og sikker på arbejdspladsen (Open and Safe at Work)), Slovenien 
(Partnerskab for ligestilling (Partnership for Equality)) og Sverige (Under 
overfladen (Beneath the Surface)), der har til formål at bekæmpe 
forskelsbehandlingen og den manglende ligestilling for LGB’ere i 
beskæftigelse. Åbn din arbejdsplads: Udfordrende homofobi og 
heteronormativitet (Open Up Your Workplace: Challenging Homophobia and 
Hetero-normativity) er en bog, som indeholder erfaring og praktiske råd 
indsamlet af TRACE. Det undersøges i bogen, hvordan normer og fordomme 
fungerer på arbejdspladsen, og hvordan det er muligt at ændre dem.188 

Udbredelsen af forskelsbehandling 

Der er gennemført en række undersøgelser, der skal belyse, hvor udbredt 
forskelsbehandling af LGBT’ere er på arbejdsmarkedet. I dette afsnit henvises 
især til undersøgelser i Frankrig, Sverige, Danmark, Ungarn og Det 
Forenede Kongerige, som lægger op til udbredt forskelsbehandling og 
opfattelse af forskelsbehandling. 

I Frankrig viste en national meningsmåling udført af observationsorganet 
L’Autre Cercle, at 42 % af de homoseksuelle ikke er synlige i deres 
virksomhed, mens 16 % af de rapporterede tilfælde af homofobi i årsrapporten 
fra SOS Homophobie (2007) har tilknytning til arbejdspladsen. I Sverige viste 
en undersøgelse189 udført af Arbetslivsinstitutet, at 30 % af de homoseksuelle 
og biseksuelle kvinder fortalte, at nedværdigende udtalelser om LGB’ere var 
almindelige på arbejdet.190 En undersøgelse om forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering af lesbiske og bøsser i Danmark viste, at 39 % havde været 
udsat for forskelsbehandling på arbejdspladsen på grund af deres seksuelle 
orientering.191 En nylig gennemført analyse af 150 personlige historier om 
forskelsbehandling samt en undersøgelse udført af sociologisk institut i Ungarn 
viste, at mere end en tredjedel af alle LGBT-respondenter var udsat for 
forskelsbehandling og fordomme på arbejdspladsen.192 I en undersøgelse193 
udført af fagforeningen UNISON i Det Forenede Kongerige fortalte 52 % af 

187 Kan ses på 
http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277 
(22.10.2008). 

188 Kan ses på 
http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/publications/1822 
(22.10.2008). 

189 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003, Stockholm. 
190 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003, Stockholm. 
191 Undersøgelsen blev udført af Catinét Research på vegne af Ugebrevet A4. Resultaterne blev 

offentliggjort i Ugebrevet A4, 8. august 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
192 J. Takács, L. Mocsonaki og T. P. Tóth: A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 

emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (Social udstødelse af LGBT’ere i 
Ungarn), Budapest: MTA SZKI 2007. 

193 Ikke-offentliggjort undersøgelse blandt UNISON’s LGBT-medlemmer. 
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LGBT-medlemmerne, at de havde været udsat for forskelsbehandling på grund 
af deres seksuelle orientering.  

En anden undersøgelse fra Det Forenede Kongerige,194 som var udført af 
Stonewall, og som undersøgte 1 658 LGB-personer i hele Storbritannien, viste, 
at respondenterne var udsat for mobning fra deres kolleger på grund af deres 
seksuelle orientering. Andre resultater viste, at bestemte kategorier af 
medarbejdere, som var lesbiske eller bøsser – eksempelvis faglærte arbejdere, 
specialarbejdere og ufaglærte arbejdere – har 50 % større risiko for at blive 
udsat for mobning end medarbejdere i ledelses-, administrations- eller 
kontorstillinger. 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at andelen af personer, som oplever 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, er uacceptabelt høj. 
Herudover vil det være rimeligt at antage, at resultaterne på grund af 
LGBT’eres usynlighed og skjulte identitet i nogen grad vil tilsløre problemets 
faktiske omfang.  

Arbejdsgiveres holdninger og ansvar for LGBT-medarbejdere 

EU’s lovgivning om ikke-forskelsbehandling forpligter arbejdsgiverne til at 
beskytte medarbejdere mod forskelsbehandling og sikre ligestilling på grund af 
seksuel orientering. Alligevel skete det kun sjældent, at arbejdsgiveransvaret 
blev nævnt i feltinterviewene med nationale ligestillingsorganer, offentlige 
myndigheder og LGBT-organisationer, som blev gennemført i forbindelse med 
udarbejdelsen af denne rapport.  

I en undersøgelse fra Det Forenede Kongerige, som behandlede virkningerne 
af lovgivningen om ligebehandling på beskæftigelsesområdet,195 konkluderedes 
det, at 34 % af LGB-respondenterne mente, at lovgivningen om ligebehandling 
på beskæftigelsesområdet havde haft en positiv indvirkning, mens 65 % sagde, 
at de efter bestemmelsernes gennemførelse var blevet mere åbne over for at 
fremsætte en klage, hvis der skulle opstå et problem.  

God praksis: ”Ligestilling af lesbiske og bøsser udgør en integreret del af ligestillingspolitikkerne 
her i virksomheden. Vi ønsker en arbejdsplads, som er sikker for lesbiske og bøsser. Som den 
største arbejdsgiver i landet stræber vi også efter en rolle, hvor vi kan udgøre et eksempel til 
efterfølgelse for andre arbejdsgivere på området.”196 (Uddannelsesleder, amtsrådet i Denbighshire, 
Det Forenede Kongerige) 

 

194 R. Hunt and S. Dick (2008): Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 
discrimination, Stonewall. 

195 Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. og Wright, T. (udateret): Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers. Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative Research Study, 
COERC/London Metropolitan University. 

196 Stonewall (2007): Sexual Orientation Employer Handbook, Third Edition, s. 8. 
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Disse resultater understreger, hvor vigtig en rolle ledelsen spiller. En tysk 
undersøgelse viste, at aktiviteter for håndtering af mangfoldighed og en åben 
kultur (som eksempelvis omfatter goder til partnere) har betydning for LGB-
medarbejderes åbenhed og trivsel.197 De interviewede understregede, at 
tilstedeværelsen af politikker for håndtering af mangfoldighed ikke 
nødvendigvis forebygger forskelsbehandling i sig selv.198 Alligevel kan det 
være et vigtigt første skridt i en organisation. 

Ifølge en rapport fra ILGA-Europe synes et initiativ fra medarbejdere, som 
reagerer på presset for overholdelse af loven, at vige for et stadigt vigtigere 
argument om en ”business case” for mangfoldighed.199 Der kan nævnes et 
eksempel fra Tyskland, hvor et antal multinationale selskaber (bl.a. Ford, 
Schering og Deutsche Bank) støtter etableringen af LGB-netværk i 
virksomhederne og indfører partnergoder for både LGB- og heteroseksuelle 
medarbejdere.200  

God praksis: Mangfoldighedsprogrammer. Diversity Champions-
programmet fra Stonewall blev iværksat i Det Forenede Kongerige i 2001 
med det formål at samle virksomheder, der ønskede at tage fat på 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, dele god praksis, 
foretage benchmarking og udvikle ideer samt fremme mangfoldigheden på 
arbejdspladsen. De involverede virksomheder har taget en række initiativer, 
som er indeholdt i Diversity Champions-programmet fra Stonewall: 
Virksomhederne har eksempelvis udformet og fremmet en skriftlig 
ligestillings- og mangfoldighedspolitik, som skal hindre forskelsbehandling 
og specifikt definerer seksuel orientering som et kriterium i forbindelse med 
forskelsbehandling. Samtidig har virksomhederne nedsat en 
arbejdsgruppe/mangfoldighedsteam, som tager fat på LGB-forhold, har 
udnævnt en ansvarlig person for LGB-forhold på bestyrelses- og 
direktionsniveau og har nedsat en LGBT-netværksgruppe, som skal yde 
støtte, rådgivning og politisk vejledning på arbejdspladsen.201 

 

 

God praksis: Det svenske partnerskabsprojekt Helt klart (All Clear) 
samlede en række organisationer, der havde den fælles målsætning at skabe 

197 D. Frohn (2007): Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am 
Arbeitsplatz, Köln, Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), finansieret af Ministeriet for 
generationsanliggender, familien, kvinder og integration i Nordrhein-Westphalen. 

198 Feltmøde med Cigale (Luxembourg, 7. april 2008), feltmøde med Arcigay og Arcilesbica, 
Italien (5. marts 2008). 

199 S. Quinn, B. Hardt og E. Paradis (2007): Going Beyond the Law. Promoting equality in 
employment. Rapport fra ILGA-Europe.  

200 S. Quinn, B. Hardt og E. Paradis (2007): Going Beyond the Law. Promoting equality in 
employment. Rapport fra ILGA-Europe.  

201 Kan ses på http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.02.2009). 
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et arbejdsmiljø præget af generel respekt uanset seksuel orientering. 
Arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, LGBT-organisationer og en 
kommune indgik samarbejde om at arrangere seminarer og 
uddannelsesaktiviteter, ligesom de udgav en række forskellige publikationer. 
I løbet af tre år modtog ca. 8 000 fagforeningsrepræsentanter, arbejdsgivere 
og andre uddannelse igennem projektet. Projektet blev afsluttet i efteråret 
2007.202 

 

God praksis: I 2007 producerede den lesbiske organisation ŠKUC LL i 
Slovenien tv-reklamen ”Stop homofobi: En sikker arbejdsplads for alle” (”Stop 
homophobia: Safe workplace for everyone”). Reklamen viste kendte slovenske 
LGBT’ere på arbejdspladsen. Reklamen blev vist på nationalt tv samt på lokale 
og kommercielle tv-kanaler.203 

Konklusioner 

LGBT’ere er udsat for homofobi og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på 
en række forskellige måder: Direkte forskelsbehandling, chikane, mobning, hån 
og social udstødelse. På baggrund af LGBT’eres usynlighed og et forholdsvis 
lavt antal registrerede klager til nationale ligestillingsorganer er det ikke muligt 
at fastlægge, hvor stort det aktuelle omfang af homofobi, transfobi og 
forskelsbehandling er. En del af forklaringen på dette fænomen er en generelt 
manglende bevidsthed om rettigheder sammenholdt med LGBT’eres 
manglende lyst til offentligt at udstille deres seksuelle orientering eller 
kønsidentitet i forbindelse med en retssag ved en domstol eller en anden 
retsinstans. 

Som forholdene er i dag, er mange arbejdspladser ikke sikre at være på for 
LGBT-medarbejdere. Selv om dataene varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat, viser undersøgelser og interviews med nationale 
ligestillingsorganer og LGBT-organisationer, at de fleste LGBT’ere generelt er 
tilbageholdende med at stå frem med deres seksuelle orientering på deres 
arbejdsplads.  

Tidligere erfaringer eller frygt for homofobi og forskelsbehandling, risikoen for 
afskedigelse og miljøet på arbejdspladsen er faktorer, der alle indvirker på 
LGBT’eres afgørelse om, hvorvidt de skal være åbne på arbejdspladsen. Under 
alle omstændigheder påvirker en seksuel orientering, som holdes skjult, LGBT-
medarbejderes sundhed og trivsel og kan føre til utilfredsstillende resultater i 
arbejdet. 

Ledelsens rolle samt det forhold, at der eventuelt ikke findes mangfoldigheds- 
og ligestillingspolitikker, har betydning for LGBT’eres opfattelse af, om et 

202 Kan ses på http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008). 
203 Kan ses på http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008). 
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arbejdsmiljø er sikkert og rummeligt. I denne situation er lovgivningen om 
ligebehandling på beskæftigelsesområdet og dens inddragelse af LGBT’ere 
med til at fremme de incitamenter, som skal få sager om forskelsbehandling 
frem i lyset.   
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Uddannelse 
I dette afsnit gennemgås mobning og chikane af unge LGBT’ere i skolerne og 
konsekvenserne heraf, ligesom der ses nærmere på usynligheden af emner om 
seksuel orientering i undervisningsplaner og skolekultur. 

Som Europa-Kommissionen har anført, er der ”væsentlig dokumentation for 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i skolerne, primært i form af 
homofobisk mobning.”204 En undersøgelse udført af Ligestillingsmyndigheden 
(The Equality Authority) i Irland viser, at mange LGB’ere bliver klar over 
deres homoseksuelle orientering, før de fylder 15 år, hvilket betyder, at mange 
LGBT’ere allerede i ungdommen og skoletiden er bevidste om deres seksuelle 
identitet, og denne situation kan gøre dem sårbare.205 Desuden fremgår det af 
en undersøgelse fra ILGA-Europe,206 at ungdommen er et kritisk tidspunkt for 
en persons socialiseringsproces, hvor “piger forstår, hvad det vil sige at være 
pige, og hvor drenge forstår, hvad det vil sige at være dreng”, dvs. et tidspunkt 
hvor grænserne for kønsudtryk og adfærd er under påvirkning fra andre, 
herunder studiekammerater, venner, lærere og familiemedlemmer. 

De fleste af de nationale ligestillingsorganer, LGBT-organisationer og 
offentlige myndigheder, som er blevet interviewet rundt om i EU, definerede 
og fremhævede mobning og chikane samt manglende fokus på LGBT-
identiteter og -forhold som de primære årsager til bekymring på 
uddannelsesområdet. 

Mobning og chikane af unge LGBT’ere i skolerne 

Der foreligger omfattende studier og undersøgelser af homofobi, transfobi og 
forskelsbehandling af LGBT’ere på uddannelsesområdet som dokumentation i 
en række medlemsstater. Interviews med nationale ligestillingsorganer, 
offentlige myndigheder og LGBT-organisationer i alle 27 medlemsstater viste, 
at homofobiske manifestationer udgør et væsentligt problem i 
udannelsesmiljøer i hele EU.  

Bemærkningerne fra drengene generede mig ikke, for sådan er drenge jo. Eller 
rettere – det burde ikke være sådan, men det gør ikke noget, når man har hørt 
det en million gange. Man bliver vant til det, og på en måde glemmer man, at 
det er så vigtigt for én. Men netop ham her … havde jeg det svært ved at 
acceptere, for jeg havde ligesom ikke brug for en person, jeg opfattede som min 

204 Se arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Ledsagedokument til forslag til Rådets 
direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. SEK(2008) 2180, 2.7.2008, s. 18. 

205 The Equality Authority (2002): Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals, 
Dublin.  

206 J. Takács (2006): Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe, Bruxelles, ILGA-Europe og IGLYO. 
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ven, og som snakkede om min seksualitet sammen med en masse andre. Så det 
generede mig, og det havde betydning for min skolegang, for jeg var meget 
vred på ham - det optog mig meget. Og en overgang kom jeg ikke i skolen, 
fordi jeg var så sur på ham. (Homoseksuel mand, 17 år, London)207 

 

Den belgiske LGBT-organisation Arc en Ciel udtalte i et interview, at 
homofobi og mobning i skolerne er temaer, som giver anledning til meget stor 
bekymring.208 Tilsvarende oplyste LGBT-organisationen FELGT fra Spanien 
til interviewerne, at det udgør en stor sikkerhedsrisiko at ”springe ud” i 
gymnasiet, og at der stadig forekommer homofobiske hændelser i 
gymnasierne.209 LGBT-organisationen Hàttèr bemærkede i interview, at der er 
konstateret hyppige forekomster af chikane og mobning i skolerne i Ungarn.210 

Mange LGBT-organisationer og nationale ligestillingsorganer omtalte, at ordet 
”bøsse” bruges som et generelt nedsættende ord i skolerne. De tilføjede, at 
lærerne ofte undlader at tage anvendelse af øgenavne og andre former for 
chikane af LGBT’ere alvorligt. 

Mobning og chikane af LGBT-elever er undersøgt nærmere i Det Forenede 
Kongerige, Malta og Irland samt af ILGA-Europe. 

I Det Forenede Kongerige blev der set nærmere på LGB’eres erfaringer på 
uddannelsesområdet i en undersøgelse i 2006 med deltagelse af 1 100 unge 
LGB’ere.211 Undersøgelsen viste, at næsten 65 % af unge LGB’ere udtalte, at 
de havde været udsat for mobning i de britiske skoler på grund af deres 
seksuelle orientering. Blandt de forskellige former for chikane var der verbale 
overgreb (92 %), fysiske overgreb (41 %), cybermobning (41 %), dødstrusler 
(17 %) og seksuelle overgreb (12 %). Stort set alle unge LGB’ere erklærede, at 
de hører udtryk som ”det er bare så bøsset” brugt nedsættende og hører 
krænkende udtryk brugt som ”svans”, ”lebbe” og ”måttegnasker”.  

I Malta konkluderede Bevægelsen for homoseksuelles rettigheder (Gay Rights 
Movement), der havde gennemført en undersøgelse om homofobisk mobning, 
chikane og vold udøvet af studiekammerater og lærere, at transkønnede 

207 Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney og Tessa Wright: Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers. Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative Research Study. 

 Comparative Organisation and Equality Research Centre (COERC), London Metropolitan 
University, som findes på http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14.02.2009). 

208 Feltmøde med Arc en Ciel (Belgien, 3. april 2008). 
209 Feltmøde med FELGT (Spanien, 13. marts 2008). 
210 Feltmøde med Hàttèr (Ungarn, 17. april 2008). 
211 R. Hunt, J. Jensen (2007): The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools. The 

School Report, Stonewall. 
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studerende opgav skolen eller undlod at komme til timerne på grund af denne 
mobning, chikane og manglende forståelse fra lærere og studiekammerater.212 

I Irland, blev der gennemført en undersøgelse af homofobisk mobning i 365 
skoler.213 Det fremgik af konklusionerne, at 79 % af de lærere, som havde 
medvirket i undersøgelsen, var opmærksomme på, at der forekom verbal 
homofobisk mobning, ligesom 16 % af lærerne havde oplevet forekomster af 
fysisk homofobisk mobning. Det blev ligeledes konkluderet i undersøgelsen, at 
homofobisk mobning forekommer hyppigere i rene drengeskoler og i 
uddannelsesinstitutioner med elever af begge køn end i rene pigeskoler. 

En undersøgelse214 foretaget af ILGA-Europe og IGLYO havde deltagelse af 
754 respondenter, som repræsenterede unge LGBT’ere fra 37 europæiske 
lande. Undersøgelsen viste, at 61 % havde negative personlige erfaringer fra 
skolerne i forbindelse med deres LGBT-status, mens 53 % omtalte, at de havde 
været udsat for mobning. Undersøgelsen viste endvidere, at både unge 
LGBT’ere og heteroseksuelle, som ikke indretter sig efter de stereotype 
kønsudtryk og kønsadfærd, er udsat for risiko i skolemiljøet. Det var mange 
respondenters opfattelse, at mobning er knyttet til eller en konsekvens af ikke-
kønskonform adfærd, persontræk og udseende - eller hvad andre opfattede som 
sådan.   

I Sverige klagede en mandlig elev over, at han i de sidste tre år af den 
obligatoriske grundskole på ni år havde været udsat for chikane på grund af 
seksuel orientering fra andre elever og medarbejdere på skolen. Eleven 
angav, at skolen havde været klar over, at han var blevet chikaneret, men 
alligevel ikke havde truffet de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, 
at den nedværdigende behandling af ham fortsatte. I kontakter med 
ombudsmanden angav den skoleansvarlige ved kommunen, at skolen havde 
udfoldet store bestræbelser for at forbedre elevens situation, og at skolen 
havde levet op til de krav, der blev stillet til den. Efterfølgende blev der 
indgået forlig mellem ombudsmanden og kommunen. Forliget betød, at 
kommunen skulle betale et beløb på 30 000 SEK (ca. 3 200 EUR) til 
eleven.215  

 

212 Malta Gay Rights Movement (2003): Sexual Orientation Discrimination in Malta. A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta’s Gay, Lesbian and Bisexual 
Community, Malta, Union Press. Og J. Takács (2006): Social exclusion of young lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) people in Europe, Bruxelles, ILGA-Europe og IGLYO. 

213 N. James, M. Galvin og G. McNamara (2006): Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum, Dublin, Centre for Educational Evaluation, Dublin City 
University. 

214 J. Takács (2006): Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe, ILGA-Europe og IGLYO. 

215 Afgørelse af 3. august 2007, sagsnr. 620-2006, som findes på www.homo.se/o.o.i.s/4034 
11/072008 (12.10.2008). 
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De LGBT-organisationer og nationale ligestillingsorganer, som blev 
interviewet i forbindelse med feltbesøgene, fremhævede især, at lærerne ikke 
reagerer på brugen af homofobisk sprog i skolen, eller at de undlader at træffe 
foranstaltninger for at forhindre brugen af et sådant sprog. En undersøgelse fra 
Det Forenede Kongerige konkluderede, at homofobisk mobning og chikane 
kan have tendens til at fortsætte, selv om skolens medarbejdere er 
opmærksomme på det: Af 300 undersøgte skoler var 82 % klar over, at der 
forekom verbal homofobi, mens 26 % rapporterede, at de havde viden om 
hændelser med fysisk homofobisk mobning. Selv om alle de undersøgte skoler 
havde indført generelle politikker til bekæmpelse af mobning, var det kun 6 %, 
som specifikt anerkendte forekomsten af homofobisk mobning.216 

I denne forbindelse viste en undersøgelse fra Irland, at de fleste af de irske 
skoler, som tilbyder undervisning på gymnasieniveau, har indført politikker for 
ligestilling og bekæmpelse af mobning, idet dog kun få af disse politikker 
specifikt omtaler ligestilling af bøsser og lesbiske: De fleste lærere var 
opmærksomme på forekomsten af homofobisk mobning i deres skoler, men 41 
% erklærede, at det er sværere at reagere på denne form for mobning end andre 
former. Nogle lærere mente, at denne adfærdsform ikke skulle tages for andet 
end en form for ”løjer” eller ”manglende evne til at tage tingene alvorligt”.217 
Der er dog også risiko for, at en sådan reaktion hos nogle elever kan opfattes 
som en accept af adfærden. 

I Sverige peger en undersøgelse på, at lærerne ikke har de nødvendige 
værktøjer til at tage sig af LGBT-relaterede forhold. En undersøgelse, som 
blevet udført gennem projektet Under overfladen (Beneath the Surface), viser 
bl.a., at kun 8 % af de respondenter, der var lærere, var uddannet til at tage sig 
korrekt af disse forhold.218  

God praksis: Kampagne mod homofobisk mobning i skolerne: I Irland 
henvendte initiativet Gør din skole sikker (Making Your School Safe), som blev 
gennemført af Ligestillingsmyndigheden (The Equality Authority) og BeLonG 
To, sig til skoleledere, lærere og elever. Kampagnen omfattede en række 
forskellige aktiviteter, eksempelvis plakaters til skolerne med følgende 
budskab: ”Homofobisk mobning kan ikke accepteres i vores skole”, brochurer, 
fliers, osv. Projektet opfordrede til mere handling fra skolernes side, 
eksempelvis udarbejdelse af politikker til bekæmpelse af mobning og chikane 
samt adfærdskodekser, herunder LGBT-forhold som en del af 
ligestillingspolitikkerne i skolerne, uddannelse og kvalificering af 
medarbejdere, så de bliver til at håndtere homofobisk chikane og mobning mere 

216 S. Averill (2004): How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime?, som findes på http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(11.11.2008). 

217 J. Norman, M. Galvin og G. McNamara (2006): Straight talk. Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum, Dublin, Centre for Educational Evaluation, Dublin City 
University, citeret i: Irland, landerapport. 

218 Kan ses på http://www.ytan.se/?p=1892 (18.08.2008). 
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effektivt, samt sikring af, at vejledere er ordentligt uddannet i forhold omkring 
seksuel identitet.219 

 

God praksis: Forskellige foranstaltninger rettet mod lærere og politikere: I 
Sverige, blev der mellem 2004 og 2007 gennemført et stort EQUAL220 –projekt 
med titlen Under Ytan [Under overfladen]. Projektet involverede en række 
partnere, eksempelvis LGBT-organisationer, nationale ligestillingsorganer, 
offentlige myndigheder, universiteter og fagforeninger. Projektet gav 
startskuddet til en række aktiviteter, herunder eksempelvis etablering af 
uddannelsesressourcer og –metoder, med det formål at skabe øget viden i 
skolerne, inspirationsmateriale til skolebrug, uddannelsesaktiviteter, som 
udfordrer heteronormativiteten, støtte til lærere, som er engageret i forhold 
omkring seksuel orientering og homofobi, samt støtte til skoler og lokale 
myndigheder, som gennemfører lovgivning til bekæmpelse af 
forskelsbehandling i skolemiljøer.221 

Konsekvenser af chikane og mobning af LGBT’ere 

Undersøgelser, som er gennemført i Det Forenede Kongerige, samt et 
tværnationalt ngo-ungdomsprojekt med deltagelse af Italien, Spanien, Polen 
og Østrig – Skolekammeratprojektet 2007 (The School Mates Project 2007) – 
fremhæver de negative konsekvenser af homofobisk chikane og mobning for 
LGBT-elevers præstationsevne i skolerne og deres generelle trivsel.  

Undersøgelser i Det Forenede Kongerige viser, at et homofobisk skolemiljø 
kan medføre, at unge LGBT’ere på gymnasieniveau er mere fraværende og 
pjækker mere, hvilket igen er med til at reducere deres muligheder for at 
fortsætte deres uddannelse eller komme op på et højere uddannelsesniveau.222 

Andre undersøgelser i Det Forenede Kongerige fortæller, at mobning af 
LGBT-elever kan medføre en alvorlig svækkelse af deres muligheder og 
medføre social isolation og psykisk belastning, primært hos unge, som opdager 
deres homoseksualitet i en tidlig alder, mens de endnu er på et forholdsvis lavt 
klassetrin. Homofobi og homofobisk mobning i skolerne har desuden en 
alvorlig negativ konsekvens for LGBT-elevers selvopfattelse og selvtillid og 
for resultatet af deres skolearbejde.223 

219 Kan ses på http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17.10.2008). 
220 Mere information om Europa-Kommissionens EQUAL-initiativ kan findes på: 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009). 
221 Kan ses på http://www.ytan.se/?p=1892 (18.08.2008). 
222 M. Jenett (2004): Stand up for us. Challenging homophobia in schools, Yorkshire, Crown 

Copyright; H. Wallace (2005): Time to Think, London, Metro Centre, som findes på 
http://calm-seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.07.2008). 

223 S. Averill: How can young people be empowered to achieve justice when they experience 
homophobic crime?, som findes på http://www.schools-
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”Da jeg gik i skole, blev jeg mobbet for at være bøsse, men det var kun, fordi 
mine klassekammerater troede, at jeg var bøsse ... det var før, jeg overhovedet 
havde fortalt, at jeg var det. Jeg blev mobbet både verbalt og fysisk, og jeg 
havde ingen venner de første tre år i gymnasiet. Det gjorde mig meget usikker 
som person, og det var svært for mig at få venner. Siden da har jeg været meget 
paranoid og sårbar.” (Mand, 21, Det Forenede Kongerige) 224 

 

Virkningerne af mobning blev desuden undersøgt inden for rammerne af 
Skolekammeratprojektet (School Mates Project)225 (2006-2008), et 
tværnationalt initiativ fra Arcigay (den italienske organisation for bøsser og 
lesbiske) i partnerskab med COLEGA i Madrid, KPH i Warszawa og byen 
Wien. Det blev konkluderet i undersøgelsen, at denne form for mobning kan få 
mange unge LGBT’ere til at overveje at gøre skade på sig selv og engagere sig 
i en adfærd præget af høj risiko. Det kan desuden været utrolig svært for unge 
lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede at finde støtte i familien og 
samfundet. 

Seksuel orientering i skolernes undervisningsplaner og skolekulturen 

Et andet emne, som blev fremhævet i forbindelse med LGBT-organisationernes 
feltarbejde, er den generelle usynlighed af forhold omkring seksuel orientering 
i skolerne, hvilket kan indvirke negativt på unge LGBT’eres selvværd. En 
undersøgelse i Det Forenede Kongerige konkluderede, at mange af de unge 
LGBT’ere, som havde deltaget i undersøgelsen, lagde op til, at det gav en 
følelse af ikke at kunne ”være sig selv”.226  

Den generelle usynlighed af forhold omkring seksuel orientering og manglen 
på positive fremstillinger af LGBT’ere inden for uddannelse var et andet 
forhold, som blev bemærket af de interviewede LGBT-organisationer i alle 
EU’s medlemsstater.227 

E-undersøgelsen blandt aktørerne viste, at 65 % bedømte, at der i skolernes 
undervisningsplaner ikke var ”noget hensyn” eller ”en lav grad af hensyn” til 

out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(20.12.2008); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. og Wright, T. (udateret): Lesbian, Gay 
and Bisexual Workers. Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative 
Research Study, COERC/London Metropolitan University. 

224 J. Takács (2006): Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe, Bruxelles: ILGA-Europe og IGLYO, s. 51. 

225 Kan ses på http://www.arcigay.it/schoolmates (12.08.2008). 
226 F. Colgan, C. Creegan og A., McKerney og T. Wright (udateret): Lesbian, Gay and Bisexual 

Workers. Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative Research Study, 
COERC/London Metropolitan University. 

227 Feltmøder i EU i april-maj 2008. 
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LGBT-emner (eksempelvis ikke-traditionelle familiearrangementer, forhold, 
kønsroller og seksuelle præferencer). 

Ifølge the Skolekammeratprojektet (School Mates Project), som blev nævnt 
tidligere, fører tavshed og forudindtagede opfattelser om LGBT-emner fra 
lærere og studiekammerater til negative holdninger til homoseksuelle, og dette 
øger igen følelsen af isolation og sårbarhed hos unge homoseksuelle. 

Studier i Belgien fremhæver desuden, at niveauet er utilstrækkeligt, når det 
kommer til LGBT-relevante oplysninger til og uddannelse af elever og 
lærere.228  

En omfattende toårig undersøgelse229 i 12 irske skoler, som tog udgangspunkt i 
observationer i klasseværelser, interviews med elever og medarbejdere, 
fokusgrupper og undersøgelsesresultater, viste, at seksuel orientering var 
tabuiseret. Den institutionelle usynlighed blev forstærket af, at der ikke fandtes 
et egentligt ordforråd, der kunne bruges til at omtale og diskutere seksuelle 
forskelle. Diskussionerne om seksuel orientering i klasseværelser og 
fokusgrupper førte således til tavshed, ubehag, frygt og fjendtlig adfærd. Mens 
handicappede samt religiøse minoriteter og raceminoriteter også blev 
fremstillet med negative stereotyper, skabte de ikke den samme fjendtlige 
holdning eller mangel på respekt, som det var tilfældet med bøsser og lesbiske. 
55 % af de elever, der deltog i undersøgelsen, ville afbryde et venskab, hvis de 
fandt ud af, at den anden person var bøsse eller lesbisk. 

E-undersøgelsen blandt aktørerne viste, at mere end halvdelen mente, at graden 
af accept af LGBT’ere blandt skolens medarbejdere lå mellem ”forholdsvis lav 
grad” og ”ikke-eksisterende”. LGBT-organisationer rapporterede i forbindelse 
med feltarbejdet, at skolemyndighederne ikke altid tillod, at der blev 
gennemført oplysningsaktiviteter på skolerne. I landerapporterne for Malta, 
Frankrig, Luxembourg, Polen og Bulgarien omtales eksempler på, at LGBT-
organisationer er blevet afvist og ignoreret af skolemyndigheder, når de har 
forsøgt at skabe viden og bekæmpe homofobi i skolerne.230 

Som eksempel kan nævnes, at da det bulgarske projekt Larmende tavshed: 
Sagen i min skole (Deafening Silence: The Case in My School), som blev 
finansieret af MATRA-programmet på den nederlandske ambassade, forsøgte at 
skabe viden om LGBT-forhold i bulgarske gymnasier, var der ud af 144 
gymnasier, der var blevet inviteret til at deltage på et startmøde for projektet i 
sommeren 2007, kun 15 gymnasier, som reagerede, og kun syv, som faktisk 
deltog. 

228 K. Pelleriaux og J. Van Ouytsel (2003): De houding van Vlaamse scholieren tegenover 
holebiseksualiteit, Antwerpen, Universiteit. 

229 K. Lynch og A. Lodge (2002): Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition and 
representation, Routledge, London, s. 181-182. 

230 Feltmøder i EU’s medlemsstater (marts-april 2008). 
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God praksis: Uddannelsesmateriale til skolerne: I Belgien udgav 
undervisningsministeren for den fransktalende del af landet i 2006 en 
uddannelsesvejledning om homofobi i skolerne, som blev udsendt til alle 
grundskoler og gymnasier i den fransktalende region.231 Samtidig støttede den 
flamske regering i 2007 et pionerprojekt i regionen Flamsk-Brabant til 
udvikling af et uddannelsesværktøj om ”kønsmangfoldighed og transseksuelle” 
til elever mellem 14 og 18 år.232 

 

God praksis: Børnebøger: ILGA Portugal har været involveret i udgivelsen 
af to børnebøger, som henvender sig til forældre og deres børn, og som 
forklarer emnet seksuel mangfoldighed og nedbryder stereotype forestillinger 
og fordomme om LGBT-personer og -familier.233  

 

Undervisningshjælpemiddel til seksuel identitet: I Slovenien udgav 
Fredsinstituttet (The Peace Institute) i 2003 cd-rom’en ”Mangfoldighed gør os 
rigere, ikke fattigere. Bøsser og lesbiskes hverdag” (”Diversity Makes Us 
Richer, Not Poorer: The Everyday Life of Gays and Lesbians”), som 
indeholder tre små film om bøsser og lesbiskes erfaringer med 
forskelsbehandling til hverdag samt seks interviewsamlinger med lesbiske og 
bøsser, der diskuterer temaer om at springe ud, familie, vold, arbejdspladsen, 
venner osv. Cd-rom’en skal bistå lærerne i forbindelse med diskussioner om 
homoseksualitet i klasseværelserne.234 

Konklusioner 

I undervisningsmiljøer i hele EU rapporteres om tilfælde af mobning og 
chikane af LGBT’ere, og dette indvirker på LGBT-elevers præstationer og 
trivsel og fører til marginalisering, dårligt helbred og skolefrafald. 
Skolemyndigheder i hele EU er kun i begrænset omfang opmærksomme på 
disse bekymrende forhold, og lærerne mangler ofte forståelse og uddannelse og 
de nødvendige værktøjer til at anerkende og håndtere disse problemer effektivt. 

LGBT-organisationer i hele EU er bekymrede for den manglende 
tilstedeværelse af emner om seksuel orientering og for, at der ikke findes 
positive fremstillinger af LGBT’ere og deres familier i skolernes 
uddannelsesplaner. Dette forhold bidrager til den sociale isolation, unge 
lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede er udsat for i skolerne. 

231 Belgien, landerapport. 
232 Feltmøde med Flanderns undervisningsministerium (Belgien, 4. april 2008) og Belgien, 

landerapport. 
233 W. Pena (2007): Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com; J.T. 

Delgado (2007): De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, som kan ses på 
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.01.2008). 

234 Kan ses på http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008). 
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Organisationerne har desuden peget på, at lærerne er tilbøjelige til at undgå 
emner, der handler om seksuel orientering og identitet. 
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Sundhed 
Dette afsnit behandler forhold omkring homofobi og forskelsbehandling i 
forbindelse med adgangen til sundhedsydelser, anerkendelse af partnere af 
samme køn som ”pårørende”, sundhedstilstanden hos LGBT’ere og den 
stigmatisering, som er knyttet til hiv-status hos bøsser og biseksuelle mænd. 

Homofobi og forskelsbehandling i forbindelse med adgangen til 
sundhedsydelser 

I sit forslag til et ”horisontalt” direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling235 
bemærkede Europa-Kommissionen, at på sundhedsområdet frygter mange 
LGB’ere stigmatisering og fordomme fra udbydere af sundhedsydelser. I 
forbindelse med feltinterviewene med LGBT-organisationer og nationale 
ligestillingsorganer blev der fremført forskellige eksempler på hændelser, som 
indeholdt homofobisk adfærd og forskelsbehandling. I forbindelse med 
feltundersøgelsen i eksempelvis Letland omtalte LGBT-organisationen 
Mozaika en hændelse, hvor en læge gav udtryk for en homofobisk holdning til 
en ung lesbisk patient og efterfølgende til patientens mor, fordi hun havde en 
lesbisk datter.236 

Undersøgelser i Det Forenede Kongerige, Slovenien og Portugal viser også, 
at LGBT’ere er udsat for forskelsbehandling og homofobi i adgangen til 
sundhedsydelser. I den største undersøgelse af denne art, som foregik i Det 
Forenede Kongerige237 med deltagelse af 6 178 lesbiske og biseksuelle 
kvinder, havde halvdelen af respondenterne været udsat for homofobi og 
forskelsbehandling i adgangen til sundhedsydelser. I Slovenien viste en 
undersøgelse af forskelsbehandling på grund seksuel orientering, at 7 % af de 
LGB’ere, der havde deltaget i undersøgelsen, var blevet rådgivet til at søge 
psykiatrisk behandling på grund af deres homoseksualitet, mens 7,6 % af 
respondenterne var udsat for forskelsbehandling i forbindelse med adgangen til 
sundhedsydelser.238 En portugisisk undersøgelse peger på forholdet omkring 
heteronormativitet hos de lægelige medarbejdere. Blandt eksemplerne kan 
nævnes gynækologer, der har en udtrykkelig forventning om, at patienterne 
lever i heteroseksuelle parforhold, og at homoseksuelle mænd uden videre 
sættes i forbindelse med hiv/aids.239 I en national undersøgelse med deltagelse 

235 Se arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Ledsagedokument til Forslag til 
Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel orientering, SEK(2008) 2180, 2.7.2008, s. 18. 

236 Feltmøde med Mozaika (Letland, 12. marts 2008). 
237 Ruth Hunt og Dr Julie Fish: Prescription for Change. Lesbian and Bisexual women’s health 

check 2008, Stonewall Equality, som findes på 
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (05.02.2009). 

238 T. Greif, N. Velikonja (2001): Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti, Lesbo 
11/12, http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave_porocilo1.htm (29. marts 2008). 

239 Portugal, landerapport. 
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af 350 respondenter angav 13,3 %, at de mindst én gang havde været udsat for 
enten direkte eller indirekte forskelsbehandling fra sundhedspersonale på grund 
af deres seksuelle orientering.240 Desuden anser mange portugisiske 
psykoterapeuter homoseksualitet som et ”problem”.241 

God praksis: Uddannelse af sundhedspersonale i LGBT-kompetence: I 
Sverige underviser LGBT-organisationen RFSL sundhedspersonale i LGBT-
kompetence. I løbet af det sidste år har ca. 15 hospitaler og grupper af 
studerende inden for sundhedssektoren gennemgået kurset. I 2007 er RFSL 
Stockholm og RFSL på landsplan begyndt at arbejde med en definition af de 
kriterier, der skal lægges til grund for at kvalificere et hospital som ”LGBT-
kompetent”.242 

En undersøgelse, som blev gennemført på foranledning af 
ligestillingsmyndigheden (The Equality Authority) i Irland, foretog 43 
dybdegående interviews med LGB-respondenter med fokus på, om de fortalte 
deres praktiserende læge om deres seksuelle orientering.243 I flertallet af 
tilfælde (26 ud af 33), hvor de interviewede havde oplyst deres praktiserende 
læge om deres LGB-identitet, angav de en afslappet reaktion fra lægen, som 
både udtrykte sin accept og fortrolighed, afgav relevante oplysninger og 
forsikrede om, at homoseksualitet ikke blev betragtet som en patologisk 
tilstand. De respondenter, som angav negative reaktioner fra deres 
praktiserende læge, fortalte om en ubehagelig stemning, eksempelvis 
manglende øjenkontakt, forhastet betjening i den resterende del af 
konsultationen, manglende venlighed osv. Undersøgelsen understreger 
betydningen af et miljø, som støtter og sikrer en fortrolighed mellem den 
praktiserende læge og LGBT-patienten. 

I Sverige indgav en lesbisk kvinde en klage over chikane, der var udøvet af 
en læge på en psykiatrisk hospitalsafdeling, og henviste til, at lægen 
angiveligt havde foretaget en sammenligning mellem hendes homoseksuelle 
orientering og pædofili, ligesom lægen havde sammenlignet personer, som er 
engageret i en seksuel handling, med dyr. På denne måde gav lægen hende 
det indtryk, at han opfattede hendes seksuelle orientering som en psykisk 
forstyrrelse. Sundhedsmyndighederne udtrykte deres dybe beklagelse af 
hændelsen og gjorde gældende, at den ikke var udtryk for et systemisk 
problem i sundhedssektoren.244 

240 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2006): Inquérito Nacional sobre Experiências da 
Homossexualidade em Portugal (Relatório de Pesquisa/2006), Lissabon, Centro de 
Investigação. 

241 G. Moita (2001): Discursos sobre a homossexualidade no contexto clínico. A 
homossexualidade de dois lados do espelho. Tese de Doutoramento em Ciências Biomédicas, 
Universidade do Porto. 

242 Sverige, landerapport. 
243 M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson og J. Mullan (2008): Recognising LGB Sexual 

Identities in Health Services, Dublin, Equality Authority and Health Service Executive, s. 46. 
244 Beslutning af 20. december 2006, sagsnr. 399-2006, www.homo.se (22.08.2008). 
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Det fremgik af feltforskning udført af bl.a. LGBT-organisationer i 
Rumænien og Ungarn, at når LGBT’ere undlader at afsløre deres identitet, 
har det betydning for, i hvor stor en udstrækning det er muligt at påvise 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering: ”Folk har ikke tillid til 
sundhedspersonalet og lader være med at fortælle lægen, at de er 
homoseksuelle. De er også bange for, at lægen vil finde ud af det,”245 og i 
Ungarn fortalte en respondent følgende: ”Folk fortæller ikke, at de er 
LGBT’er, og derfor kommer så få problemer op til overfladen”.246 

 

LGBT’eres manglende lyst til at afsløre deres seksuelle orientering bekræftes af 
undersøgelsesresultater i et antal medlemsstater. I en undersøgelse247 fra Malta 
angav 32,5 % af respondenterne, at de skjulte deres seksuelle orientering, når 
de havde behov for sundhedsydelser. I Tyskland har undersøgelser248 vist, at 
LGBT’ere undlader at afsløre deres seksuelle orientering, når de er i kontakt 
med sundhedsinstitutioner, fordi de er bange for forskelsbehandling. I en 
slovakisk undersøgelse249 svarede over 50 % af respondenterne, at de skjuler 
deres seksuelle orientering for det lægelige personale, og 22 % angav, at de kun 
oplyser lejlighedsvist om det, hvilket i sig selv kan give øgede sundhedsrisici. 

Manglende anerkendelse af partnere af samme køn i sundhedssektoren 

Adgang til oplysninger om en partners sundhedstilstand med henvisning til, at 
pågældende ikke har korrekt status af ”pårørende”, fremhæves som et problem i 
landerapporterne for Bulgarien, Ungarn, Italien og Estland. Imidlertid 
foregår denne afvisning af status som pårørende også i medlemsstater, der 
anerkender partnerskaber mellem personer af samme køn, sådan som det 
fremgår af nedenstående citat. 

”Min partner var udsat for en ulykke i Wales, og personalet anerkendte mig 
først som pårørende, da vi havde lavet en større sag ud af det. De kvindelige 
sygeplejersker berørte ikke min partner fysisk i de seks dage, hun var indlagt. 
Hun måtte vaske sig selv eller vente, indtil den mandlige sygeplejerske 
kom”.250 (Kvinde, 59 år, Det Forenede Kongerige) 

 

245 Feltmøde med ACCEPT (Rumænien, 7. april 2008). 
246 Feltmøde med Hàttèr (Ungarn, 17. april 2008). 
247 Malta, landerapport. 
248 G. Dennert (2004): Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland. Ergebnisse 

einer Befragung [afhandling], Nürnberg, Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg. 
249 Den Slovakiske Republik, landerapport. 
250 Stonewall (2008): Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, s. 14. 
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I forbindelse med feltmøder omtalte repræsentanter for LGBT-organisationen 
SEKÜ i Estland et tilfælde med et lesbisk par, hvor moderens partner ikke fik 
lov til at være til stede ved fødslen.251 Tilsvarende fremhævede repræsentanter 
for LGBT-organisationerne Arcigay og Arcilesbica i Italien, at der forekom 
afvisning af status som ”pårørende”, og det betød, at håndteringen af LGBT-
patienterne og deres partnere var helt afhængig af personalet i den konkrete 
situation.252  

Omvendt afslørede interviews med repræsentanter for LBL (Landsforeningen 
for Bøsser og Lesbiske) i Danmark og CIGALE i Luxembourg en mere 
positiv erfaring med sundhedspleje til LGB’ere.253 Repræsentanterne 
erklærede, at der tilsyneladende ikke var større problemer med at få besøg af 
partnere ved indlæggelse på intensivafdelinger og hospitaler eller med at være 
til stede ved en partners fødsel. Begge ngo’er oplyste dog, at det sprog, som 
anvendes i hospitalernes administrative formularer kan udgøre et problem for 
LGBT’ere, således som det også fremgår af to tyske undersøgelser.254 

 

”Jeg var indlagt som ambulant hospitalspatient, og de havde ikke et felt i 
deres computersystem, hvor de kunne registrere, at jeg levede i et registreret 
partnerskab. De sagde, at computeren opfattede mig som enlig”.255 (Kvinde, 
34 år, Det Forenede Kongerige) 

 

Den tidligere omtalte irske rapport angiver desuden, at manglende anerkendelse 
af status som ”pårørende” er et stort problem, især hvis en partner bliver indlagt 
på hospital, eftersom det kan have betydning for adgangen til oplysninger, 
besøg og inddragelse i beslutninger, som skal træffes.  

Stigmatisering af bøsser og biseksuelle mænd med hiv 

Hiv-status, bloddonation og fordomme knyttet til stereotyper om bøsser og 
biseksuelle mænd og hiv/aids er et andet emne, som giver anledning til 
bekymring. Det omtales nærmere af LGBT-organisationer i Belgien,256 
Østrig,257 Portugal258 og Slovenien,259 og det har især betydning for 

251 Feltmøde med Diversity og SEKÜ (Estland, 10. marts 2008). 
252 Feltmøde med Arcigay og Arcilesbica (AL) (Italien, 5. marts 2008). 
253 Feltmøde med Cigale (Luxembourg, 7. april 2008) og LBL (Danmark, 26. april 2008). 
254 Der henvises eksempelvis til: H. Seyler (2004) Lesben, die unsichtbaren Patientinnen, 

Düsseldorf. Fremlæggelse af dokument for Kommissionen om: “Frauengerechte 
Gesundheitsversorgung in NRW.” (10. februar 2004). Og G. Wolf (2006) Diskriminierung und 
Gewalt gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle im medizinischen und psychotherapeutischen 
Setting, i: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 38 (3). 

255 Stonewall (2008): Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, s. 16. 
256 Feltmøde med Holebifederatie og Arc en Ciel (Belgien, 3. april 2008). 
257 Feltmøde med HOSI-WIEN (Østrig, 1. maj 2008). 
258 Feltmøde med ILGA-Portugal (17. marts 2008). 
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bloddonation. Som det fremgik af en polsk undersøgelse, er der nogle 
bloddonationsklinikker, som spørger til donorernes seksuelle orientering i 
stedet for til seksuelle vaner eller risikoadfærd.260 

29 % af respondenterne i e-undersøgelsen blandt aktørerne mente, at 
sundhedspersonale har en ”forholdsvis negativ” eller ”negativ” holdning til 
homoseksuelle mænd med hiv/aids.   

Andre undersøgelser peger i samme retning. I Slovenien fortalte en 
undersøgelse om en sag med en 24-årig homoseksuel mand, som blev 
afskediget på grund af sin hiv-status, og om en sag om en anden mand, som 
blev forhindret i at få adgang til sin lejlighed, da hans naboer fandt ud af, at han 
var hiv-positiv.261  

I Malta afslørede interviews med repræsentanter for Maltas bevægelse for 
homoseksuelles rettigheder (Malta Gay Rights Movement), at der var problemer 
med at opnå fortrolighed i sundhedssektoren, primært for personer med 
hiv/aids, og at denne situation har medført, at nogle har valgt at søge 
behandling i udlandet.262 

LGBT’eres sundhed 

Der findes kun meget begrænsede data om LGBT’eres sundhed. Interviews 
med LGBT-organisationer viste, at især lesbiske og biseksuelle kvinders behov 
for sundhedsydelser ikke er undersøgt tilstrækkeligt.263 Stonewall i Det 
Forenede Kongerige angav, at lesbiske er utilbøjelige til at reagere på 
budskaber om forebyggende sundhedspleje og søge lægehjælp.264 

En del tyder på, at erfaring med homofobi, forskelsbehandling, chikane og 
marginalisering, primært inden for uddannelse og på arbejdsmarkedet, kan have 
en negativ virkning på LGBT’eres sundhed.265 

”Tingene gik ikke, som de skulle. Jeg følte, jeg spildte mig liv, og at jeg skulle 
træffe en beslutning, hvis jeg kunne. Det var jo det, det hele handlede om – jeg 
var bøsse, og min familie kunne ikke acceptere det. Og jeg tænkte, at hvis jeg 

259 Feltmøde med Legebitra (28. april 2008). 
260 R. Biedron (2007): 2005 and 2006 report Health Services. Can homosexual persons become 

blood donors? i: Situation of bisexual and homosexual persons in Poland. M. Abramowicz (ed): 
Campaign Against Homophobia. Lambda Warsaw Association. 

261 Slovenien, landerapport. 
262 Feltmøde med Malta Gay Rights Movement (Malta, 3. marts 2008). 
263 Feltmøde med Archigay (AG) og Archilesbica (AL) (Italien, 5. marts 2008). 
264 Feltmøde med Stonewall (Det Forenede Kongerige, 31. marts 2008), Det Forenede Kongerige. 
265 For eksempel: National Institute for Working Life. Arbetsvillkor och utsatthet, 

Arbetslivsinstitutet 2003, Sverige; M. Jenett (2004): Stand up for us. Challenging homophobia 
in schools, Yorkshire, Crown Copyright. 
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forsvandt ud af deres liv, skulle de aldrig mere bekymre sig om mig.” (Mand, 
Det Forenende Kongerige)266 

I Italien begik en 16-årig elev på en teknisk skole i Torino selvmord. Offeret 
havde været udsat for overgreb fra sine skolekommerater i mange år, fordi han 
var “for feminin”.267  

Generelt tyder interviews med LGBT-organisationer på, at LGBT’ere er udsat 
for større risiko for dårligt helbred end deres heteroseksuelle studiekammerater. 
LGBT-organisationen Holebifederatie i Belgien understregede, at den psykiske 
sundhed hos LGBT’ere er genstand for konstant bekymring, og at en høj andel 
af LGBT’erne lider af depression.268 Der vil blive taget initiativ til yderligere 
en undersøgelse, som skal undersøge forhold omkring sundhed og selvmord 
blandt unge lesbiske kvinder.269 Holebifederaties vurdering bekræftes af en 
række rapporter, som omtaler LGBT’ere som en udsat gruppe i forhold til en 
række forskellige indikatorer for sundheden. Eksempelvis viser en belgisk 
undersøgelse, at LGB’ere er dobbelt så udsatte for at få en kronisk sygdom.270  

Forskning i Det Forende Kongerige viste, at 20 % af de undersøgte lesbiske 
og biseksuelle kvinder bevidst havde skadet sig selv, sammenholdt med 0,4 % 
af befolkningen som helhed, mens 16 % af respondenterne under 20 år havde 
forsøgt at begå selvmord sammenlignet med 0,12 % af den samlede befolkning 
under 18 år (ifølge en bedømmelse fra ChildLine). Hvad angår screening for 
cancer, havde 15 % af de lesbiske og biseksuelle kvinder over 25 år aldrig fået 
foretaget cervikal smearprøve, mens det tilsvarende tal for kvinder som helhed 
var 7 %. Mindre end 50 % af de undersøgte lesbiske og biseksuelle kvinder var 
blevet screenet for seksuelt overførte infektioner.271 

 
God praksis: Interviews gennemført i Frankrig viste, at det stigende antal 
lesbiske, som havde henvendt sig til Paris-IDB-centret for LGBT’ere for at 
blive henvist til fordomsfri gynækologer, fik centret til at oprette en Lesbisk 
Sundhedsvejledning med adresser på ”venligtsindede” gynækologer. 

266 The Equality Authority og The Health Service Executive (2007): Recognising LGB Sexual 
Identities in Health Services. The Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual People with 
Health Services in North West Ireland, s. 66. 

267 OSCE/ODIHR (2008): Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual 
Report for 2007 (Hadske kriminelle handlinger i OSCE-regionen – Hændelser og reaktioner. 
Årsberetning for 2007), s. 110. Omtalt i Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om 
homofobi i Europa, som findes på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//DA (06.10.2008). 

268 Feltmøde med Holebifederatie og Arc en Ciel (Belgien, 3. april 2008). 
269 Feltmøde med Undervisningsministeriet (Belgien, 4. april 2008). 
270 K. Heeringen og J. Vincke: Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young 

people. A study of prevalence and risk factors, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 
35(11), 494-499. 

271 R. Hunt og J. Fish (2008): Prescription for Change. Lesbian and bisexual women’s health 
check, Stonewall. 
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Vejledningen behandler almene sundhedsforhold, herunder især risiciene for at 
få bryst- og livmoderkræft.272 

 
Psykisk sundhedsundersøgelse af LGBT’ere: Den irske LGBT-organisation 
GLEN bad i samarbejde med BeLonG To Youth-projektet forskere ved Trinity 
College Dublin og University College Dublin om at udføre den første større 
undersøgelse af LGBT’eres psykiske sundhed og trivsel i Irland, idet 
undersøgelsen blev finansieret af det nationale kontor for forebyggelse af 
selvmord (The National Office for Suicide Prevention). Undersøgelsens formål 
er at definere faktorer for risiko og modstandskraft i forbindelse med psykisk 
sundhed og selvmord hos LGBT’ere samt at udvikle en model for bedste 
praksis til fremme af psykisk sundhed og forebyggelse af selvmord hos 
LGBT’ere.273 

Resultaterne af en undersøgelse gennemført af det svenske Nationalinstitut for 
folkesundhed274 viser, at det store flertal af LGBT’ere (lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transkønnede) er ved godt helbred. Imidlertid var der en 
betydeligt større andel af LGBT’ere, som var i en dårligere helbredstilstand end 
resten af befolkningen. Især den psykiske sundhed var betydeligt dårligere. 
Forskellene i helbredstilstand var desuden store blandt LGBT’ere. 
Transkønnede havde næsten uden undtagelse den dårligste helbredstilstand, 
efterfulgt af biseksuelle og lesbiske/bøsser. Desuden viste undersøgelsen, at det 
er langt mere udbredt blandt LGBT’ere at have overvejet selvmord. Den irske 
Psykiske sundhedsrapport (Mental Health Report) fra GLEN viste lignende 
resultater. 275  

Konklusioner 

Forskelsbehandling og homofobi/transfobi findes i sundhedssystemet. 
Imidlertid er det svært at fastlægge, hvor udbredt fænomenerne er, eftersom 
manglende synlighed af LGBT’ernes seksuelle orientering ofte betyder, at 
problemerne bliver usynlige. Undersøgelser og interviews med LGBT-
organisationer og nationale ligestillingsorganer peger på en blanding af positive 
og negative reaktioner fra sundhedspersonalet, når en person afslører sin 
seksuelle orientering. Blandt de negative reaktioner kan nævnes råd til LGB-
patienter om at søge psykiatrisk hjælp. Blandt de mest positive reaktioner kan 
nævnes tilbud om relevante LGB-oplysninger samt garanti for fortrolighed og 
accept af patientens LGB-status. 

272 Feltmøde med Inter-LGBT og L’Autre Cercle (Frankrig, 10. marts 2008). 
273 Irland, landerapport. 
274 Swedish National Institute for Public Health (2006): Health on Equal Terms, som findes på 

http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12.01.2009). 
275 2003: GLEN Mental Health Report (udgivet i samarbejde med det tidligere Northern Area 

Health Board). 
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LGBT-patienter vælger nogle gange ikke at søge behandling bl.a. på grund af 
frygten for forskelsbehandling, og denne adfærd kan i sig selv føre til 
sundhedsrisici. De fremlagte forskningsresultater viser, at der erfaringsmæssigt 
er en sammenhæng mellem homofobi, chikane og marginalisering og en 
generelt dårligere psykisk og fysisk helbredstilstand hos LGBT’ere. LGBT-
organisationer og offentlige myndigheder, som blev interviewet, angav 
hyppigere forekomst af dårlig psykisk helbredstilstand, selvmord og 
stofmisbrug hos LGBT’ere. Der er behov for mere forskning i LGBT’ernes 
sundhed. 
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Religiøse institutioner 
Det fremgik af interviews med LGBT-organisationer, at kirkens repræsentanter 
i mange medlemsstater, herunder Cypern,276 Grækenland,277 Letland,278 

Litauen,279 Italien,280 Polen281 og Rumænien,282 især den ortodokse og 
katolske kirke, deltager i den politiske debat om rettigheder til LGBT’ere og 
ofte engagerer sig i mobilisering og lobbyarbejde, som går imod vedtagelsen af 
sådanne rettigheder. Til gengæld blev det konstateret, at jødiske og muslimske 
ledere og institutioner ikke i nogen medlemsstater spiller en væsentlig rolle i 
mobiliseringen mod LGBT’ere eller i de politiske diskussioner om LGBT-
rettigheder. 

I Litauen har kirken eksempelvis indtaget en holdning, som tager afstand fra 
LGBT-rettigheder. Social- og beskæftigelsesministeren har udtalt283 i 
parlamentet, at indlemmelsen af ændringsforslag til lov om ligebehandling (til 
gennemførelse af rammedirektivet om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse, 2000/78/EF) blev drøftet og godkendt af Litauens 
biskopkonference, og at medlemmer af parlamentet talte imod lovgivning til 
bekæmpelse af forskelsbehandling med henvisning til, at det er imod ”Litauens 
kristne traditioner”. Den ortodokse kirke i Rumænien har engageret sig i 
lobbyarbejde for en ændring af forfatningen, således at det bliver muligt at 
nægte ægteskab mellem personer af samme køn.284 LGBT-organisationer i 
Italien285 og Polen286 oplyste i interviews, at de opfatter den katolske kirke 
som en af de politiske nøgleaktører i arbejdet mod en ny lovgivning, som skal 
give LGBT’ere rettigheder. 

Mangfoldighed og forskelsbehandling i religiøse institutioner 

I Finland konkluderede en undersøgelse,287 som var baseret på interviews med 
ti medarbejdere ved den evangeliske lutherske kirke, der identificerede sig som 

276 Feltmøde med Cyprus Gay Liberation Movement (10. april 2008). 
277 Feltmøde med LGBT-organisationen OLKE (14. april 2008). 
278 Feltmøder med LGBT-organisationen Mozaika og Tiesībsarga birojs 

[ombudsmandsinstitutionen] (Letland, 12. marts 2008). 
279 Feltmøde med Lithuanian Gay League (13. april 2008). 
280 Feltmøde med Acrigay/Arcilesbica (Italien, 5. marts 2008). 
281 Feltmøde med Campaign Against Homophobia (Polen, 17. marts 2008). 
282 Feltmøde med LGBT-organisationen ACCEPT (Rumænien, 7. april 2008). 
283 Samling i parlamentet den 18. september 2007. Stenografisk gengivelse findes på 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14.02.2008). 
284 Rumænien, landerapport. 
285 Feltmøde med Arcilesbica og Arcigay (Italien, 5. marts 2008). 
286 Feltmøde med Campaign Against Homophobia (Polen, 17. marts 2008). 
287 K. Valve (2004): Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees’ 

Experiences in Different Work Communities Within the Church, i: J. Lehtonen, K. Mustola 
(ed.): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender 
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bøsser, lesbiske eller biseksuelle, at selv om der generelt sker en bevægelse i 
retning af et mere åbent socialt klima, og den igangværende diskussion om 
status for seksuelle mindretal i kirken får kirkens medarbejdere til at overveje at 
være mere åbne om deres seksualitet, har den offentlige debat dog samtidig 
skabt et pres og gjort mennesker bange for at sige fra: “Risikoen for at blive 
udsat for stigmatisering eller forskelsbehandling er en relevant faktor i mange 
af de daglige situationer, hvor man diskuterer lesbiske, bøsser og biseksuelles 
status i kirken.”288 På den anden side fandt de interviewede, at de havde et kald, 
der passede perfekt ind i deres arbejde. 

I Sverige deltog foreningen af sogne og pastorater i den svenske kirke 
(Association of Parishes and Pastorates of the Church of Sweden) sammen med 
EKHO (den svenske økumeniske sammenslutning af kristne, lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transkønnede; Swedish Ecumenical Association of Christian 
Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgendered People) i EQUAL-projektet 
Normgivende mangfoldighed (Normgiving Diversity), som fokuserede på tre 
fag, der har en normativ standardiserende funktion i samfundet: politiet, kirken 
og hæren – for at gøre et forsøg på at fremme den seksuelle mangfoldighed og 
medarbejdernes status på lang sigt.289 

I nogle medlemsstater fortolker religiøse organisationer den undtagelse, som 
giver arbejdsgivere ret til at forskelsbehandle medarbejdere, som ikke har en 
”redelig indstilling til og er loyale over for organisationens etik”, på en sådan 
måde, at seksuel orientering er omfattet. Kommissionen har bemærket, at 
”[m]ange af de problemer, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af 
bestemmelserne om seksuel orientering i direktivet om ligebehandling på 
beskæftigelsesområdet, har sammenhæng med de undtagelser, der gælder for 
arbejdsgivere med en religiøs etik… Disse undtagelser er følsomme, fordi 
nogle arbejdsgivere kan have en fjendtlig holdning til homoseksualitet på grund 
af religiøs overbevisning.”290  

I Tyskland afskedigede Kolpingwerk, en katolsk social organisation med fokus 
på uddannelse (bl.a. på børnehjem og i ungdomscentre), som ikke er omfattet af 
lovgivningen om bekæmpelse af forskelsbehandling, fordi det er en religiøs 

at work, Helsingfors, Arbejdsministeriet, som findes på 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009). 

288 K. Valve (2004): Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees’ 
Experiences in Different Work Communities Within the Church, i: J. Lehtonen, K. Mustola 
(ed.): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender 
at work, Helsingfors, Arbejdsministeriet, som findes på 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009). 

289 Kan ses på http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm 
(6.02.2009). I 2005 blev projektet integreret i et nyt samarbejde, som blev etableret af EQUAL 
med deltagelse af flere organisationer. Titlen var All Clear, og formålet var at skabe et 
arbejdsmiljø, hvor alle behandles med respekt uanset seksuel orientering. 

290 Europa-Kommissionen: Developing Anti-Discrimination Law in Europe. The 25 EU Member 
States Compared (Udvikling af lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling i Europa. En 
sammenligning af EU’s 25 medlemsstater), s. 24, 54, som findes på 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.  
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organisation, en 53-årig homoseksuel medarbejder, efter at hans seksuelle 
orientering var blevet afsløret.291 I Nederlandene indeholder den hollandske 
ligestillingslov lignende undtagelser med hensyn til beskæftigelse for 
foreninger, som er baseret på religion eller tro. Disse foreninger kan vedtage 
krav til besættelse af en stilling, som i overensstemmelse med organisationens 
formål skønnes nødvendige, for at organisationens grundlæggende principper 
kan overholdes. Det fremgår af ligestillingsloven, at sådanne krav ikke må føre 
til forskelsbehandling udelukkende på grund af politisk tilhørsforhold, race, 
køn, nationalitet, heteroseksuel eller homoseksuel orientering eller civilstatus, 
men at kravene skal være baseret på supplerende forhold, der dog ikke 
specificeres yderligere. EU har kritiseret disse begrundelser, hvorefter 
Commissie Gelijke Behandeling [Ligebehandlingskommissionen; CGB] har 
stillet forslag om, at disse bestemmelser skal omformuleres.292 Feltarbejde i 
Letland viste, at den lutherske kirke i to tilfælde har ekskommunikeret præster 
for deres afvigende holdninger til homoseksualitet og LGBT-rettigheder. En 
præst afslørede, at han var homoseksuel og gav offentligt udtryk for den 
holdning, at homoseksualitet ikke var en synd og ikke var i strid med 
kristendommen. Han blev ekskommunikeret for at støtte syndig adfærd. En 
anden præst, der på det tidspunkt var dekan for teologisk fakultet ved Letlands 
Universitet, blev ekskommunikeret efter at have kritiseret kirkens handling i 
ovennævnte sag. I dag fungerer han som anglikansk præst i en lille anglikansk 
menighed i Riga – den eneste etablerede religiøse organisation i Letland, som 
støtter LGBT-rettigheder.293 I Irland ejer og driver religiøse organer langt de 
fleste grundskoler og et stort antal gymnasier. Dette kan bidrage til, at 
homoseksuelle og biseksuelle er så usynlige i skolerne. Religiøse organer ejer 
og driver desuden et betydeligt antal hospitaler og sundhedstjenester. Paragraf 
37 i lov om ligestilling på beskæftigelsesområdet (Employment Equality Act) 
undtager religiøse organer og tjenester i tilfælde, hvor forskelsbehandling anses 
for nødvendigt for at håndhæve det religiøse organs etik, men denne undtagelse 
er dog aldrig blevet prøvet ved en domstol. I Ungarn har det teologiske fakultet 
ved Karoli Gaspars Kalvinistiske Universitet (Karoli Gaspar Calvinist 
University) en politik, som hindrer studerende, som lever en ”homoseksuel 
livsstil” i at uddanne sig til præster eller religionslærere. Ungarns højesteret har 
afsagt dom til støtte for fakultetet og bestemt, at det var tilladt at udelukke 
lesbiske og bøsser.294 

 

291 Welt Online (2006): Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24. november 2006. Findes 
på: http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_ 
Homosexualitaet.html (28.07.2008). 

292 Vejledende udtalelse om den formelle åbningsskrivelse til Nederlandene fra Europa-
Kommissionen i forbindelse med den ukorrekte gennemførelse af direktiv 2000/78/EF; 
Vejledende udtalelse fra CBG (den nederlandske Ligebehandlingskommission)/2008/02, marts 
2008. 

293 Feltmøde med ombudsmandsinstitutionen (12. marts 2008). 
294 S. Quinn, E. Paradis (2007): Going Beyond the Law. Promoting equality in employment, 

Bruxelles, ILGA-Europe. 
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Det er ofte problematisk at fremme mangfoldigheden i forbindelse med seksuel 
orientering i miljøer, som kontrolleres af religiøse organisationer, der stiller sig 
fjendtlige over for LGBT-forhold. Som eksempel kan nævnes Malta, hvor den 
katolske kirke styrer omkring en tredjedel af skolerne, og hvor lærerne ifølge 
de nationale minimumsundervisningsplaner ”skal tage højde for den moralske 
adfærd og de religiøse værdier hos eleverne og deres forældre”. I denne 
forbindelse skal nævnes, at Maltas bevægelse for homoseksuelles rettigheder 
(Malte Gay Rights Movement; MGRM) rapporteres at have fået forbud imod at 
uddele brochurer og undervisningsmateriale indeholdende oplysninger om 
LGBT-forhold. 

Der er dog også eksempler på religiøse institutioner overalt i Den Europæiske 
Union, som behandler LGBT’ere og deres forhold på en anden måde. 
Eksempelvis fremkom synoden ved Nederlandenes reformerte kirke allerede i 
1995 med en udtalelse om, at medlemmer af kirken nyder lige rettigheder 
uanset seksuel orientering og livsstil.295 I 1990 opfordrede Emmen-synoden ved 
Nederlandenes reformerte kirker “alle menigheder til at acceptere 
homoseksuelle medlemmer, også i embeder”. I 1995 besluttede den lutherske 
synode ved Nederlandenes protestantiske kirke at velsigne homoseksuelle 
forhold i kirken og erklærede, at der ikke er teologiske argumenter, som taler 
”imod at velsigne to personer, der ønsker at love hinanden evigt venskab, 
hengivenhed og trofasthed”. I Finland har Kallio-sognet (Kallion seurakunta) i 
Helsingfors siden 1999 taget imod ”rainbow-folk”, og der har været afholdt 
“rainbow-messer” i forbindelse med Gay Pride-arrangementer i Vaasa, 
Helsingfors og Tampare.296 En økumenisk gruppe med titlen Yhteys (alliance) 
arbejder for fremme af mere liberale holdninger til seksuelle mindretal og 
kønsminoriteter inden for kirken. I Sverige deltog kirken som tidligere omtalt i 
Pride-arrangementet i 2008. 

Konklusioner 

I nogle medlemsstater er religiøse institutioner og organisationer ofte 
involverede i politiske debatter om LGBT-rettigheder, idet de udfører 
lobbyarbejde, som går imod vedtagelsen af sådanne rettigheder, og dermed gør 
det svært at gennemføre ny lovgivning på området. Nogle religiøse grupper og 
ledere i bestemte medlemsstater engagerer sig desuden aktivt i arbejdet med at 
mobilisere demonstrationer mod LGBT-arrangementer. 

I nogle medlemsstater ejer og driver kirken selv et betydeligt antal skoler, 
sociale tjenester og borgercentre, som anvendes til offentlige debatter og 
arrangementer. LGBT-organisationer er blevet nægtet adgang til disse lokaler 
og har forbud mod at uddele oplysninger om LGBT-forhold og mod at deltage i 
politiske debatter. 

295 Kan ses på http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (06.02.2009). 
296 Kan ses på http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (07.02.2009). 
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Undtagelser fra lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling, som giver 
arbejdsgivere mulighed for at udøve forskelsbehandling mod medarbejdere, 
som har en ”redelig indstilling til og er loyale over for organisationens etik”, 
fortolkes på måder, som fører til forskelsbehandling af LGBT’ere i nogle 
medlemsstater.  

Der er ligeledes positive eksempler på religiøse organisationer, som er åbne 
over for LGBT’ere. 
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Sport 
I dette afsnit behandles problemerne med at udøve sport for LGBT’ere, som er 
åbne om deres seksualitet, og brugen af homofobisk jargon og æreskrænkende 
udtalelser i professionelle og ikke-professionelle sportsmiljøer.  

Homofobi i sport 

I de fleste landerapporter omtales den begrænsede kvantitative og kvalitative 
forskning af homofobi i forbindelse med sport. Selv om oplysningerne er 
begrænsede, lægger de dog op til, at homofobi optræder i en række 
sportssammenhænge, og at der er betydelige udfordringer i at være åben 
LGBT’er i sportsverdenen. De tilgængelige undersøgelser og data er i vid 
udstrækning koncentrerede om professionel fodbold. 

Homofobiske fodboldslagord, som anvendes af fans til forhånelse af dommeren 
eller modstanderholdet, forekommer i næsten hver eneste traditionelle 
fodboldkamp.297 I Det Forenede Kongerige er eksemplet med en 
fodboldspiller, som under en fodboldkamp stod for et homofobisk verbalt 
overgreb på dommeren, ikke ualmindeligt.298  

I Italien oplyste ngo’erne Arcigay og Arcilesbica i interview, at udtalelser mod 
LGBT’ere er helt almindeligt forekommende i fodboldfankulturen, med 
nynazistiske gruppers tilstedeværelse i mange forskellige fanklubber og 
hooligangrupper.299 

Landerapporten for Det Forenede Kongerige indeholdt ingen aktuelle 
oplysninger om homoseksuelle professionelle fodboldspillere, som var åbne om 
deres seksualitet. Derimod er homoseksuelle fodboldspillere angiveligt blevet 
bedt om at opretholde et heteroseksuelt image. 

”Som jeg ser det, ville det være lettere at springe ud og blive accepteret som 
homoseksuel i det politiske parti, hvor jeg er aktiv, end i sportens verden. 
Inden for sport er det maskuline idealbillede stadig helt intakt. Da jeg 
spillede fodbold som yngre, var det vigtigt, at man lagde afstand til 
”bøsserne” og ”svanserne”.” (Mand, tidligere tennistræner, Sverige)300  

 

297 T. Walther (2006): Kick It Out: Homophobia in Football. European Gay and Lesbian Sport 
Federation (ed), Berlin, Amsterdam. 

298 Kan ses på 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse 
(08.08.2008). 

299 Feltmøde med Arcigay og Arcilesbica (Italien, 5. marts 2008). 
300 RFSL (2007): All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work, s. 55. 
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Ifølge Det europæiske sportsforbund for bøsser og lesbiske (The European Gay 
and Lesbian Sports Federation; EGLSF), som blev grundlagt i 1989 med det 
formål at bekæmpe forskelsbehandling i sport og støtte sportsfolk, der er åbne 
som bøsser og lesbiske, er det ikke nogen let sag at være åben i ikke-
professionelle sportsgrupper i Europa. Selv om LGBT’ere har forskelligt 
erfaringsgrundlag fra medlemsstat til medlemsstat, er der adskillige beretninger 
om LGBT’ere, som er blevet udsat for chikane og afvisning af andre 
medlemmer af sportsforeningerne.301 

God praksis: Det fremgår af interviews, at idrætsforbundet (Sports Federation) 
i Finland har udgivet en vejledning med titlen: Engageret og synlig: Seksuelle 
minoriteter og kønsminoriteter i sportsaktiviteter og fysiske aktiviteter 
(Involved and Visible: Sexual and Gender Minorities in Sports and Physical 
Activities) på tre sprog, finsk, svensk og engelsk.302 

 

God praksis: I Tyskland lancerede Deutscher Fußball Bund [det tyske 
fodboldforbund] i 2007 en kampagne med titlen Fodbold og homofobi 
(Football and Homophobia) og underskrev en erklæring for ikke-
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.303 

LGBT’eres synlighed inden for sport 

Som det blev rapporteret af Outsports.com, forholdt det sig sådan ved De 
Olympiske Lege i Beijing i 2008, at kun ti ud af 10 708 sportsfolk var åbne 
bøsser eller lesbiske.304 I E-undersøgelsen blandt aktørerne erklærede 41 %, at 
der enten ”ingen mulighed” eller en ”meget lille mulighed” var for at være åben 
LGBT’er, selv inden for ikke-professionel sport. 

 

”Sportsfolk, som er aktive på et højt niveau, skjuler normalt deres seksualitet 
for at opnå legater/stipendier osv. Hvis man var åben lesbisk sportsudøver i 
Irland, ville det efter min opfattelse begrænse enhver for støtte ... både 
økonomisk og socialt.” (Kvinde, Irland)305 

 

301 Kan ses på http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.08.2008). 
302 Feltmøde med beskæftigelses- og økonomiministeriet, undervisningsministeriet og 

indenrigsministeriet (Finland, 4. marts 2008). 
303 Tyskland, landerapport. 
304 Kan ses på http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-

5-openly-gay-athletes.html (25.01.2009). 
305 L. Greene (2007): Lesbian Athletes and Their Experiences of Gender and Sexuality in 

Competitive Sports in Ireland (1980-2007), University College of Dublin, College of Human 
Sciences. 
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Ifølge ligestillingsmyndigheden i Irland (The Irish Equality Authority) er 
LGBT-sportsfolk i stor udstrækning usynlige, hvilket reelt betyder, at 
LGBT’ere ikke fungerer som rollemodeller i professionel sport.306 Også i 
interviews med ngo’erne Arcigay og Arcilesbica blev det bemærket, at der er 
en meget lav grad af synlighed af LGBT’ere inden for sport i Italien.307  

Bekæmpelse af homofobi i sport 

I en meningsmåling i Sverige blev det konkluderet, at der kun er begrænset 
fokus på at definere og håndtere forekomst af homofobi inden for sport.308 Et 
projekt med økonomisk støtte fra det svenske industriministerium foretog en 
meningsmåling i 40 sportsforbund i Sverige, og det blev konkluderet, at de 
fleste forbund aldrig havde haft nogen diskussion af emnet homofobi eller 
LGBT’eres situation i deres forbund. De fleste svarede desuden, at de ikke 
havde åbne LGBT’ere i deres forbund og ikke havde nogen politik eller 
handlingsplan på området.  

I Det Forenede Kongerige vurderede LGBT-organisationen Stonewall, at 
bestræbelserne for at bekæmpe homofobi i sportsmiljøer kun har fået begrænset 
opmærksomhed, og at bekæmpelsen af racisme inden for fodbold har højere 
prioritet, når det drejer sig om håndtering af ligestilling og forskelsbehandling 
inden for professionel fodbold.309 

I 2003 behandlede Europarådets Parlamentariske Forsamling emnet homofobi i 
sport: ”Det er Forsamlingens opfattelse, at homofobi i sport, både blandt 
deltagere og i forhold til tilskuerne, skal bekæmpes af samme grunde som 
racisme og andre former for forskelsbehandling.”310 

Visse initiativer, som støttes af Europa-Kommissionens Progress-program, vil 
kunne yde et væsentligt bidrag til at ændre holdningerne inden for sport. Blandt 
initiativerne kan nævnes ”Run for Diversity”-kampagnen, som giver løbere i 
bestemte maratonløb mulighed for at bære EU-sportsdragter mod 
forskelsbehandling for hermed at fremme bevidstheden om og udtrykke deres 
følelser mod forskelsbehandling.311 

God praksis: Partnerskaber for udvikling af uddannelsesprogrammer: Det 
svenske forbund for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelles rettigheder 
(RFSL) og HomO [ombudsmanden mod forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering] har siden 2007 arbejdet i et projekt i samarbejde med 
Riksidrottsförbundet og SISU, en uddannelsesorganisation inden for sport. 
Projektet sigter mod uddannelse af trænere i LGBT-forhold. RFSL og SISU 

306 Feltmøde med The Equality Authority (Irland, 4. april 2008). 
307 Feltmøde med Arcigay og Arcilesbica (5. marts 2008). 
308 Kan ses på http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.08.2008). 
309 Feltmøde med Stonewall, Det Forenede Kongerige (31. marts 2008). 
310 Anbefaling nr. 1635 (2003): Lesbians and gays in sport (Lesbiske og bøsser i sport). Teksten 

vedtaget af det stående udvalg på vegne af Forsamlingen, 25. november 2003. 
311 Kan ses på http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.01.2008). 
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planlægger at sammensætte uddannelsesprogrammer og tilbyde dem til 
sportsforeningerne. I mellemtiden er Riksidrottsförbundet i gang med at 
udforme og gennemføre undersøgelser i LGBT-forhold inden for sport.312 

 

God praksis: Samarbejde mellem sportsforeninger og 
menneskerettighedsorganisationer: I Frankrig kom det frem i interviews, at 
fodboldklubben Paris Saint Germain samarbejder med fodboldklubben for 
homoseksuelle Paris Foot Gay og Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme [den internationale sammenslutning mod forskelsbehandling og 
antisemitisme] med henblik på at udarbejde en politik for forebyggelse og 
bekæmpelse af forskelsbehandling, med fokus på homofobi.313 

I Tyskland har den fjendtlige atmosfære i fodbold ført til, at lesbiske og bøsser 
har oprettet deres egne amatørklubber.314 LGBT’ere har også i andre 
medlemsstater startet deres egne sportsforbund. De årlige European Gay and 
Lesbian Sports Championships (Eurogames) samt Outgames er andre 
eksempler på sportsbegivenheder for LGBT’ere.315 

Konklusioner 

Data om homofobi inden for sport fokuserer i stor udstrækning på professionel 
fodbold. Inden for fodbolden kommer homofobi også til udtryk i fankulturen og 
blandt fodboldspillerne selv, idet der anvendes et homofobisk sprog, der ved 
fodboldbegivenheder normalt bruges til at håne modstandere eller dommere. En 
vigtig konklusion på sportsområdet er den manglende synlighed af LGBT’ere. 
Det er indtrykket, at LGBT’erne kun har begrænsede muligheder for at være 
åbne inden for sport. Det skyldes risikoen for chikane, homofobi og afvisning 
fra andre klubmedlemmers side. 

De fleste sportsforbund prioriterer homofobi lavt på dagsordenen for 
bekæmpelse af forskelsbehandling, især når der sammenlignes med 
bestræbelserne for at begrænse forekomsten af racisme. 

312 Sverige, landerapport. 
313 Feltmøde med Inter LGBT og L’Autre Cercle (Frankrig, 10. marts 2008). 
314 Tyskland, landerapport. Se også http://www.queer footballfanclubs.com (20.03.2008). 
315 http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html og www.copenhagen2009.org 

(08.08.2008). 
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Medier 
I dette afsnit undersøges det, hvordan LGBT’ere og det liv, de lever, afspejles 
og fremstilles i medierne rundt om i EU. I den forbindelse omfatter medierne 
offentlige og private medier316 samt visuelle og skriftlige medier, eksempelvis 
internettet, aviser og tv.  

Homofobiske udtalelser i medierne 

Tilfælde af homofobiske udtalelser i mederne blev omtalt i interview med bl.a. 
LGBT-organisationer i Italien og Polen samt det nationale ligestillingsorgan i 
Letland.317 En nylig gennemført undersøgelse, som skildrede lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transkønnede i den skotske presse, konkluderede, at aviserne 
synes at være indstillet på at udgive breve, som indeholder en grad af 
homofobisk overgreb, som ikke ville blive accepteret, hvis der var tale om 
racistiske overgreb.318 I en undersøgelse i Litauen blev det konkluderet, at 
nogle journalister anvender et homofobisk sprog.319  

God praksis: I samarbejde med European Broadcasting Union har Litauens 
sammenslutning for homoseksuelle (Lithuanian Gay League) udarbejdet en 
vejledning til bedre medierapportering af LGBT-forhold. Vejledningen tilbyder 
journalister og aktivister en række let anvendelige værktøjer til at fremme en 
positiv rapportering af LGBT-forhold. Som et resultat heraf er der skabt et 
tættere samarbejde med medierne, hvilket igen har ført til mere afbalancerede 
artikler og oplysninger om LGBT’ere i medierne.320  

Fremstilling af LGBT’ere i medierne 

I e-undersøgelsen blandt aktørerne blev respondenterne bedt om at vurdere, 
hvordan LGBT’ere fremstilles i medierne, og hvorvidt præsentationen af 
LGBT’ere som en heterogen gruppe er nuanceret eller stereotyp. Kun 14 % af 
respondenterne mente, at medierne giver en ”nuanceret” eller ”nogenlunde 
nuanceret” beskrivelse af LGBT’ere.  

316 I arbejdet med at undersøge forekomsten af homofobi i udtalelser i medierne har det ikke 
været muligt at sondre mellem offentlige og private medier. 

317 Feltmøde med Arcigay og Arcilesbica (AL) (Italien, 5. marts 2008), Campaign against 
Homophobia (Polen, 17. marts 2008), Mozaika (Letland, 12. marts 2008) og 
ombudsmandsinstitutionen (Letland 12. marts 2008). 

318 Stonewall (2007): Written out. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual and 
transgender people, Scotland, som findes på 
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (05.02.2009). 

319 A. Tereskinas (2007): Not Private Enough. Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media, som findes på http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 (05.02.2009). 

320 Kan ses på http://www.ilga-
europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media (17.10.2008). 
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De fleste af de LGBT-organisationer, der blev interviewet i forbindelse med 
feltarbejdet, rapporterede, at LGBT-forhold kun sjældent fremstilles i 
medierne, hvilket i varierende omfang er med til at tegne et forenklet, 
sensationspræget eller stereotypt billede af LGBT-personer og deres forhold. 
Repræsentanter for LGBT-organisationen CIGALE i Luxembourg oplyste, at 
medierne er tilbøjelige til at undgå intellektuelle og politiske beskrivelser af 
LGBT-forhold og i stedet fokuserer på overfladiske forhold, f.eks. hvordan 
LGBT’ere går klædt til Pride-arrangementer.321 I interviews med LGBT-
organisationen Kampagne mod homofobi (Campaign Against Homophobia) 
rapporteres det, at nogle aviser og katolske radio- og tv-stationer i Polen er 
direkte homofobiske. Det skal dog understreges, at der også findes medier, som 
tegner et neutralt billede af LGBT-personer og deres forhold.322 
Ombudsmandsinstitutionen i Letland oplyste, at mediekanalerne gengiver alt 
fra positive til negative holdninger. En gratisavis, som uddeles på 
busholdepladser, indeholdt eksempelvis homofobiske udtalelser.323 Dette har 
medført, at LGBT-organisationen Mozaika har fremsat en klage over hadefulde 
udtalelser. I interviews med repræsentanter for Landsforeningen for Bøsser og 
Lesbiske i Danmark blev det nævnt, at udtalelserne i medierne om LGBT-
forhold er domineret af stereotype billeder og illustrationer. Selv seriøse 
artikler om homoseksuelles rettigheder følges af billeder af halvt påklædte 
mænd fra Copenhagen Pride-paraden.324 

Disse observationer understøttes af undersøgelsesresultater, som viser, at 
homoseksualitet i varierende omfang stadig behandles som et tabu og derfor får 
meget lidt opmærksomhed i medierne. I en tysk undersøgelse, der handlede om 
fremstillingen af LGBT-forhold på tv, mente 63 % af respondenterne, at 
skildringer af ikke-heteroseksualitet stadig er tabu.325 En belgisk undersøgelse 
kunne ganske enkelt ikke påvise nogen mediedækning af transkønnedes forhold 
bortset fra henvisninger til medicinske emner og problematikker.326 Dette synes 
at være en herskende tendens i hele EU. Selv om det i en portugisisk 
undersøgelse blev konstateret, at synligheden er blevet forbedret i medierne i de 
sidste ti år, blev det også bemærket, at lesbiske og biseksuelle praktisk taget er 
usynlige og underrepræsenterede i sammenligning med fremstillinger af 
homoseksuelle mænd.327 

321 Feltmøde med CIGALE (Luxembourg, 7. april 2008). 
322 Feltmøde med Campaign Against Homophobia (Polen, 17. marts 2008). 
323 Feltmøde med ombudsmandsinstitutionen (Letland, 12. marts 2008). 
324 Feltmøde med LBL (Danmark, 26. april 2008). 
325 V. Jung (2003): Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. 

[afhandling], Bamberg, Bambergs Universitet. 
326 A. Dewaele og D. Paternotte (2008): The situation concerning homophobia and discrimination 

on grounds of sexual orientation in Belgium, Antverpen/Bruxelles, Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt)/Université 
libre de Bruxelles. 

327Caldeira (2006): A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva Portuguesa, 
Lissabon, Livros Horizonte. 
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Der er også undersøgelser, som giver en forvrænget fremstilling af LGBT’ere. 
En omfattende analyse af medierne i Slovenien undersøgte de trykte medier i 
perioden 1970-2000 og konstaterede tilfælde af stereotypering (med 
udgangspunkt i stive kønsopfattelser, der fremstiller bøsser som feminine og 
lesbiske som maskuline), sygeliggørelse (associationer til medicinske og 
psykiatriske miljøer og søgen efter årsager), seksualisering (reduktion af 
homoseksualitet til et spørgsmål om seksuelle vaner), hemmeligholdelse 
(forsøg på at gøre homoseksualitet til noget fordækt og knyttet til skam og 
anger) og normalisering (fremstilling af homoseksuelle som heteroseksuelle for 
at give homoseksualitet et mindre truende og politiseret udtryk).328  

I den skotske undersøgelse udført af Stonewall Scotland, som er omtalt tidligere 
i dette afsnit, blev det anført, at pressedækningen ofte er tilbøjelig til at 
fremstille seksuel orientering, så det kun handler om sex. Samtidig understreges 
en gerningsmands seksuelle orientering i politirapporterne, selv om det er uden 
betydning for den kriminelle handling, der er begået. 

God praksis: I maj 2005 gennemførte presseklagenævnet (Press Complaints 
Commission) i Det Forenede Kongerige, et uafhængigt organ, som behandler 
klager over aviser og blades redaktionelle indhold, en udvidelse af artikel 12 
(om forskelsbehandling) i kommissionens bestemmelser, som herefter også 
omfattede forskelsbehandling af transkønnede i forbindelse med 
presserapportering. Pressen skal i henhold til den nye bestemmelse undgå 
skadelige eller nedsættende henvisninger til personers race, farve, religion, køn, 
seksuelle orientering samt til fysisk og psykisk sygdom eller handicap.329 

Forskning i fremstillingen af LGBT-forhold i portugisiske og tyske medier 
viste desuden, at disse fremstillinger er tilbøjelige til at være forenklede og 
ikke-repræsentative, og selv om tyske trykte medier og websteder tegner et 
mere nuanceret billede, anvender almindelig tv stadig klichéer og 
stereotyper.330  

Positive tendenser i fremstillingen af LGBT’ere i medierne 

Undersøgelser har desuden peget på positive udviklingstendenser, idet der er 
konstateret en øget tilstedeværelse af LGBT-personer og -emner i medierne og 

328 R. Kuhar (2003): Media Representations of Homosexuality. An Analysis of Print Media in 
Slovenia, 1970-2000, Mediawatch, Ljubljana. Findes på: http://mediawatch.mirovni-
institut.si/eng/mw13.htm (05.02.2009). 

329 Oplysninger fra TransGender Europe i forbindelse med en rådgivende rundbordskonference 
om bekæmpelse af homofobi og transfobi i EU, juni 2008, København. 

330 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2008): The situation concerning homophobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal; landerapport; Walters, S. D. 
(2001): Take my Domestic Partner, Please. Gays and Marriage in the Era of the Visible; I M. 
Bernstein & R. Reimann (eds.): Queer families, Queer Politics. Challenging Culture and the 
State (s. 338-357), New York, Columbia UP. 
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samtidig en mere nuanceret fremstilling heraf. I en undersøgelse331 fra Den 
Tjekkiske Republik blev det konkluderet, at mens negativ stereotypering, 
seksualisering samt komiske eller kriminelle sammenhænge var dominerende 
faktorer i beskrivelsen af LGBT’ere i den første halvdel af 90’erne, er 
LGBT’erne i de sidste ti i stigende omfang blevet fremstillet i 
dokumentarprogrammer og tv-serier, der handler om hverdagens sociale liv. 

I landerapporten for Spanien blev det oplyst, at de fleste medier i dag giver en 
nuanceret dækning af vigtige politiske og sociale LGBT-begivenheder, 
eksempelvis Gay Pride-arrangementer, skelsættende afgørelser ved domstolene 
og vigtige love, som vedtages af parlamentet, og at der kun sjældent ses 
homofobiske fremstillinger. I den svenske landerapport blev det desuden 
bemærket, at medierne giver et mere præcist billede af mangfoldigheden i 
LGTB-miljøet, mens dækningen af alvorlige LGBT-emner i Litauen er blevet 
mere omfattende i de seneste år.332 

God praksis: I Danmark indeholder public service-kontrakten mellem 
kulturministeren og Danmarks Radio et specifikt mål, som skal afspejle 
mangfoldigheden, og en bestemmelse om bekæmpelse af forskelsbehandling i 
forbindelse med fremstillingen af LGBT’ere og disses forhold. ”DR skal 
tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den 
mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige 
dele af landet […] Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på 
grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.” 333 

Det har afgørende betydning, at der fremstilles synlige og positive LGBT-
rollemodeller i medierne. Sådanne rollemodeller bliver mere og mere udbredte 
i nogle medlemsstater, både på det politiske og det kulturelle område. Et godt 
eksempel herpå er Berlins borgmester Klaus Wowereit, som desuden var 
formand for det tyske parlament i 2001/2002. Han kom med følgende velkendte 
offentlige udtalelse: ”Jeg er bøsse - og det er helt fint!” (”Ich bin Schwul – und 
das ist gut so!”). 

I Grækenland protesterede LGBT-grupper voldsomt mod en afgørelse truffet i 
det nationale radio- og tv-råd, landets uafhængige offentlige myndighed på 
området, hvorefter Mega Channel, en af de store tv-kanaler, tildeltes en bøde på 
100 000 EUR for at vise to mandlige skuespillere, som kyssede hinanden i en 
populær tv-serie. I december 2006 ophævede landets øverste 
forvaltningsdomstol denne afgørelse med henvisning til, at den var 
forfatningsstridig, eftersom scenen ganske enkelt afspejlede ”den sociale 

331 Arbejdsgruppe om seksuelle minoriteters forhold under ministeren for menneskerettigheder og 
nationale minoriteter (2007). Analyse af situationen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transkønnede minoriteter i Den Tjekkiske Republik, regeringen i Den Tjekkiske Republik. 

332 A. Tereskinas (2007): Not Private Enough. Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media. 

333 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren 2007-2010: 2. 
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virkelighed i en social gruppe, som sammen med mange andre udgør et åbent 
og demokratisk samfund, og hvis seksuelle præferencer ikke skal fordømmes”.  

Initiativer på EU-plan, eksempelvis Europa-Kommissionens samarbejde med 
musikkanalen MTV - bl.a. et reklameindslag, en kreativ konkurrence og 
satsning på et yngre publikum i forbindelse med forskelsbehandling på grund af 
race – samt en årlig journalistpris til journalister, som bidrager med en bedre 
forståelse af mangfoldighed og problemer i forbindelse med 
forskelsbehandling, udgør en række værdifulde foranstaltninger, som har til 
formål at bruge medierne til at ændre offentlighedens holdninger og samtidig 
tilskynde de mennesker, der arbejder i medierne, til at overveje, hvordan de 
bedst skildrer personer, der hører til bestemte sociale grupper og mindretal.334 

Konklusioner 

Homofobiske udtalelser optræder fortsat i medierne i EU’s medlemsstater, og 
homoseksualitet opfattes stadig i forskelligt omfang som et tabu. LGBT’ere 
mangler generelt synlighed i medierne i EU, selv om bøsser er mere synlige 
end lesbiske og transkønnede.  

LGBT’ere er desuden udsat for forskellige former for stereotypering i 
medierne. Brugen af halverotiske illustrationer i artikler om emner, der vækker 
særlig bekymring hos LGBT’ere, bidrager til at skabe fordomme og forstærke 
forestillingen om, at seksuel orientering udelukkende handler om seksuelle 
aktivitet og præferencer. Hvis journalister i EU havde en bedre forståelse for 
LGBT-forhold, ville de i højere grad kunne rapportere på en repræsentativ og 
afbalanceret måde.  

Der er dog også dokumentation for, at tingene langsomt er ved at ændre sig, og 
nogle undersøgelser peger allerede i dag på et stigende antal historier i 
medierne i EU, som giver et mere nuanceret og bedre belyst billede af LGBT-
personer og deres forhold. 

334 Kan ses på http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11.12.2008). 
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Asyl 
Der foreligger kun begrænsede oplysninger og data på dette område. Dog peger 
eksisterende forskning og oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med 
feltarbejdet, på to områder, der giver anledning til bekymring: Behandling af 
seksuel orientering og kønsidentitet i asylproceduren og forholdene for LGBT-
asylansøgere i asylcentrene. 

 

Den generelle ramme for asyl 

En mere detaljeret analyse af det overordnede retsgrundlag med hensyn til 
seksuel orientering og kønsidentitet inden for rammerne af asyl og subsidiær 
beskyttelse fremgår af FRA’s analyse af retstilstanden,335 som i henhold til 
artikel 1A, stk. 2, i konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og Rådets 
direktiv 2004/83/EF, præciserer, at LGBT’ere, som ansøger om asyl med 
henvisning til forfølgelse på grund af seksuel orientering i EU’s medlemsstater, 
kan anerkendes som flygtninge, fordi de tilhører ”en bestemt social gruppe”.336 

Retsgrundlaget i EU’s medlemsstater giver således mulighed for, at LGBT’ere, 
som retsforfølges på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, kan 
anerkendes som flygtninge og herefter tildeles asyl. Som en følge heraf er 
adskillige LGBT’ere tildelt asyl af disse grunde i EU’s medlemsstater.  

De tilgængelige data viser, at asyl er tildelt LGBT’ere i Østrig, Belgien, 
Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Luxembourg, 
Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Den Tjekkiske Republik og 
Det Forenede Kongerige. Denne liste er dog ikke nødvendigvis udtømmende, 
idet ingen medlemsstater råder over statistiske oplysninger over antallet af 
sager, i hvilke der tildeles asyl på grund af seksuel orientering eller 
kønsidentitet. I nogle medlemsstater (eksempelvis Cypern, Frankrig, Tyskland 
og Slovakiet) findes der ikke officielle tal, og immigrationsmyndighederne i 

335 Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2008): Homofobi og 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i EU’s medlemsstater - Del I: 
Retstilstanden, s. 83-98. 

336 Danmark har en undtagelse fra denne bestemmelse, idet Danmark ikke anerkender 
homoseksuelle og transkønnede som ’en særlig social gruppe’ med henvisning til, at 
udlændingemyndighederne juridisk set ikke arbejder med kategorien ’en særlig social gruppe’.  
Det er dog muligt at tildele en opholdstilladelse med ’beskyttelsesstatus’, hvis 
udlændingemyndighederne vurderer, at der foreligger en ’risiko for at blive idømt dødsstraf 
eller blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling i oprindelseslandet’, jfr. Det 
Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2008): Homofobi og forskelsbehandling 
på grund af seksuel orientering i EU’s medlemsstater - Del I: Retstilstanden. 
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Estland og Letland337 erklærer, at der ikke har været indgivet asylansøgninger 
på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. 

I andre medlemsstater viser dataene, at der findes en række sager af denne type. 
I Belgien blev mindst 116 sager behandlet i 2006 (idet 33 personer blev tildelt 
flygtningestatus) og mindst 188 sager i 2007 (idet 60 personer blev tildelt 
flygtningestatus).338 I Sverige anslog Migrationsvärket i 2002, at antallet af 
asylansøgere på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet lå på ca. 300 pr. 
år. Den svenske rigsdag vedtog i 2005, at personer, der er i risiko for at blive 
retsforfulgt på grund af køn eller seksuel præference, kunne få tildelt 
flygtningestatus (lov 2005/06:06).339  

Seksuel orientering og kønsidentitet i ansøgningsproceduren 

Der fremgår af undersøgelser,340 at der ofte er meget begrænsede oplysninger 
om LGBT’eres seksuelle orientering, kønsidentitet og forhold i deres 
oprindelsesland i de rapporter om oprindelseslandet, som indgår i procedurerne 
til bestemmelse af flygtningestatus. Det fremhæves ligeledes i undersøgelserne, 
at asylansøgerens troværdighed er en væsentlig faktor i 
asylansøgningsproceduren. I sager med forfølgelse på grund af seksuel 
orientering bliver ansøgernes troværdighed i selv sig genstand for kritisk 
gennemgang, og adskillige rapporter fortæller, at ”de, der udarbejder 
asylansøgningerne, tit ikke tror på, at en asylansøger reelt er LGBT’er”. Der er 
mindst to årsager hertil. For det første er der nogle identiteter, udtryk og 
adfærdsformer, som anses for at være mere troværdige end andre. Som et 
eksempel fra Danmark viser, kan en ændring af seksuelle præferencer eller 
biseksualitet blive opfattet mistænkeligt: 

”Og så er der nogle sager, hvor folk er homoseksuelle, og så er de det på en 
måde alligevel ikke. Det kan være svært at bedømme. Vi havde en [ansøger], 
der sagde, at han var homoseksuel, men senere var han det ikke mere, fordi 
han ikke syntes, det var morsomt længere. Vi står også over for dens slags 
ting, og det kan være svært at tage det alvorligt.”341 (Medarbejder, 
Udlændingeservice, Danmark) 

 

337 Estland: The Citizenship and Migration Board. Letland: The Office of Citizenship and 
Migration. 

338 Oplysninger afgivet af Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). 
339 Sverige, landerapport. 
340 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003): Initial Findings. Identifying the Difficulties 

experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal 
services, London, Safra Project; M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvæsenets 
skab - betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en 
nutidig dansk kontekst. Københavns Universitet, Sociologisk Institut. 

341 Citeret i M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst, Københavns Universitet, Sociologisk Institut, side 132. 
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Tilsvarende kan beslutningstagere i forbindelse med asyl fortolke det forhold, 
at en ansøger er eller har været gift, på anden måde er engageret i et 
heteroseksuelt forhold eller har børn, som en indikation af, at vedkommende er 
heteroseksuel. 

Derudover forekommer det, at en asylansøger først afslører sin seksuelle 
orientering i en senere fase af ansøgningsproceduren. Det kan skyldes, at 
temaet er følsomt eller tabubelagt, eller fordi vedkommende føler sig usikker 
på, hvordan myndigheder og medarbejdere (herunder tolke) vil reagere.342 Det 
kan også skyldes manglende oplysninger om seksuel orientering i 
ansøgningsproceduren, eller at en ansøger endnu ikke er ”sprunget ud”.343 

Hvis seksuel orientering bringes op på et senere tidspunkt i proceduren, kan det 
dog forekomme, at myndighederne opfatter asylansøgeren som utroværdig og 
derfor hævder, at han eller hun ”opdigter” en historie for at ”styrke” sin sag.344 

Sådanne forhold skyldes ikke nødvendigvis homofobi eller forskelsbehandling, 
men peger nærmere på manglende viden om eller værktøjer til at håndtere 
seksuel orientering. Et bestyrelsesmedlem i Riksförbundet För Sexuellt 
Likaberättigande (RFSL) [det svenske for forbund for rettigheder til lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transseksuelle], der arbejder med asylspørgsmålet, 
beskriver det som et udtryk for heteronormativitet: 

”Vi taler meget om heteronormativitet og om, at man ikke altid kan tage for 
givet, at personen foran dig er heteroseksuel […] Et eksempel fra den 
virkelige verden er en interviewer, som stiller spørgsmålet: ”Har du en 
veninde?” Og når man spørger på den måde, udelukker man muligheder for, 
at den interviewede måske har en mandlig partner, hvis det er en mandlig 
asylansøger. […] Der er også andre eksempler, som f.eks. at en interviewer 
bemærker, at det er mærkeligt, at den interviewede er gået ind i en park for at 
få kontakt med andre homoseksuelle […] Det viser, at intervieweren ikke har 
nogen forestilling om, hvordan homoseksuelle socialiserer og skaber 
kontakt”. (Bestyrelsesmedlem i Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande 
(RFSL) [det svenske forbund for rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle 
og transseksuelle].345 

342 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003): Initial Findings. Identifying the Difficulties 
experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal 
services, London, Safra Project; M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvæsenets 
skab - betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en 
nutidig dansk kontekst, Københavns Universitet, Sociologisk Institut. 

343 Citeret i A. Webster (2008), som findes på 
http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (25.07.2008). 

344 M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst, 
Københavns Universitet, Sociologisk Institut. 

345 Citeret i M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Københavns Universitet, Sociologisk Institut. 
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Der kan dog også forekomme forskelsbehandling i asylprocedurerne. I Ungarn 
anmodede immigrationsmyndighederne mellem 2004 og 2007 om, at der blev 
udarbejdet en psykiatrisk ekspertudtalelse om asylansøgeres seksuelle 
orientering. I andre asylsager, f.eks. sager som er baseret på religiøs eller 
politisk forfølgelse, blev der ikke bedt om en sådan ekspertudtalelse.346 I 
Slovenien er en klagesag om et homoseksuelt par fra Kosovo endnu ikke 
afsluttet. I et interview med LGBT-magasinet Narobe forklarede parret, at 
mens politiet i begyndelsen støttede og var forstående, følte de sig senere 
behandlet som kriminelle i forbindelse med høringen i asylcentret i 
Ljubljana.347 De blev afhørt hver for sig og skulle forklare i detaljer, hvordan 
en af dem var blevet voldtaget gentagne gange. De frygtede, at deres ansøgning 
var blevet afvist, efter at de ikke kunne give et præcist svar på et spørgsmål om, 
hvornår krigen i Kosovo sluttede, og hvad temperaturen var den dag, da 
voldtægten fandt sted. Desuden blev det angivet, at en medarbejder på 
asylcentret skulle have sagt til dem, at homoseksualitet kan kureres med 
behandling. Sagen om muligt hadrelateret politivold mod parret fra Kosovo 
behandles stadig af Menneskerettighedsombudsmanden. 

God praksis: Migrationsvärket [de svenske indvandringsmyndigheder] har 
undersøgt behovene hos udsatte grupper og de forpligtelser, dette giver 
myndigheder og institutioner, som er involveret i ansøgningsproceduren. Siden 
2004 har medarbejdere, som arbejder med asylansøgere og bestemmelse af 
deres status, fået uddannelse i kønsforhold og seksuel orientering som en del af 
indvandringsmyndighedernes kvalitetssikringsprogram. Riksförbundet För 
Sexuellt Likaberättigande (RFSL) [det svenske forbund for rettigheder til 
lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede] bidrog til udarbejdelsen af 
uddannelsesprogrammet.348 

 

God praksis: I Belgien arbejder en medarbejder ved Commissariat Général 
aux Réfugiés et aux Apatrides [Generalkommissær for flygtninge og statsløse] 
udelukkende med asylansøgninger på grund af kønsforhold eller seksuel 
orientering, og der er i samarbejde med LGBT-grupper udarbejdet 
retningslinjer for asylansøgninger baseret på seksuel orientering.349 

Forholdene i asylcentrene 

346Lilla Farkas: Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Ungarn, april 2008, som findes på http://www.fra.europa.eu. 

347R. Kuhar (2007): Svojega življenja ne bi spremenil za deset vaših normalnih življenj, Narobe 2, 
http://www.narobe.si/stevilka-2/intervju-s-kadrijem-in-demirjem.html (10.03.2008). 

348 Migrationsvärket (2005): En samlad analys av asylprocessen under åren 2001-2004. 
349 A. Dewaele, D. Paternotte (2008): Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination 

on Grounds of Sexual Orientation, Belgien, april 2008, som findes på 
http://www.fra.europa.eu. 
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Forholdene for LGBT-asylansøgere i asylcentrene er et område, som vækker 
bekymring. Som det fremgår af følgende citat fra en dansk Røde Kors-
medarbejder, kan livet i asylcentre være særligt problematisk for LGBT’ere. 

”[LGBT-asylansøgerne] er dem, der har det hårdest her, fordi de går rundt og 
forsøger at holde en meget vigtig ting hemmelig.” (Sundhedsmedarbejder ved 
Røde Kors, Asylcenter Sandholm, Danmark)350  

 

Det er et faktum, at LGBT-asylansøgerne er udsat for social isolation og ikke 
har adgang til de nødvendige oplysninger i centrene.351 Desuden er verbale, 
fysiske og seksuelle overgreb udbredt i asylcentrene, eftersom de fælles lokaler 
og faciliteter ikke giver mulighed for et privatliv. Disse forhold bidrager 
desuden til marginalisering og chikane fra andre ansøgeres side. LGBT-
asylansøgere kan desuden blive udsat for social marginalisering, fordi de ofte 
står uden familie eller sociale netværk, som kan støtte dem. Herudover 
forekommer det ofte, at LGBT-asylansøgere ikke integrerer sig - eller ikke 
ønsker at integrere sig - med personer fra samme oprindelsesland eller -område, 
så de ikke risikerer at afsløre deres seksuelle orientering. Endelig foreligger der 
dokumentation for, at kønsopdelingen kan være særligt problematisk for de 
transkønnede.352 

Som et eksempel herpå rapporterede Litauens sammenslutning for 
homoseksuelle (The Lithuanian Gay League; LGL) om en ukrainsk statsborger, 
som ansøgte om asyl i Litauen, fordi han var blevet forfulgt som bøsse. Han 
var blevet banket og truet af andre asylansøgere i asylcentrene. Han kontaktede 
LGL for at få hjælp og forlod efterfølgende Litauen, fordi han frygtede for sin 
sikkerhed.353 

God praksis: I Sverige er Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) 
[den svenske sammenslutning for rettigheder til lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle] synligt i asylcentrere, hvor sammenslutningen uddeler brochurer 
på forskellige sprog med en beskrivelse af mulighederne for rådgivning af 
LGBT-personer, asylansøgningsproceduren, seksuel orientering og 
kønsidentitet i forbindelse med asyl og endelig LGBT-rettigheder. RFSL 
tilbyder desuden rådgivning.354 

350 Citeret i M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst, Københavns Universitet, Sociologisk Institut, s. 5. 

351 K. Dolk, A.Schwanter (2007): Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. 
Köln: Konferendedokument fra Amnesty International ved forbundet LSVD’s møde i 2007. 

352 M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst, 
Københavns Universitet, Sociologisk Institut. 

353 Feltmøde med Lithuanian Gay League (13. marts 2008). 
354 Kan ses på http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008). 
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God praksis: I Sverige er asylansøgere ikke tvunget til at opholde sig i et 
asylcenter. Migrationsvärket [de svenske indvandringsmyndigheder] kan 
tilbyde alternative indlogeringsmuligheder. Desuden tillades det, at 
asylansøgere selv finder indlogering. Dette skal de dog selv betale for på basis 
af et meget begrænset månedligt beløb.355 

Konklusioner 

I princippet anerkender alle medlemsstater, at forfølgelse på grund af seksuel 
orientering og kønsidentitet er en gyldig begrundelse for tildeling af asyl. 
Imidlertid er asylansøgningsprocedurerne i mange medlemsstater stadig 
upræcise, når det drejer sig om LGBT’ere.  

LGBT’ere står over for særlige problemer, når de ansøger om asyl, fordi det 
kan være svært at tale åbent med offentlige myndigheder om intime, seksuelle 
og tabubelagte emner. Det gør det ikke lettere, at medarbejdere og 
interviewteknikker ikke tager højde for dette problem. Myndighedernes viden, 
som bruges til at fastlægge flygtningenes status, er ofte helt utilstrækkelig, når 
det drejer sig om indsigt i forholdene for LGBT’erne i oprindelseslandene. 

Mange asylansøgere med LGBT-baggrund er blevet afvist, enten fordi deres 
henvisning til en homoseksuel orientering blev opfattet som utroværdig, eller 
fordi det blev forventet, at de ville kunne leve i deres oprindelsesland 
”uofficielt” som homoseksuelle (dvs. blive ved med at leve med det i det 
skjulte).  

LGBT-asylansøgere i interneringscentre har ikke adgang til oplysninger og kan 
være udsat for social isolation og overgreb på grund af deres seksuelle 
orientering eller kønsidentitet. 

355 Kan ses på 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008). 
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Forskelsbehandling af flere grunde 
Det kan være forbundet med særlige udfordringer at tilhøre en minoritet inden 
for en minoritet, og personer, som tilhører mere end én minoritet er udsat for en 
større risiko for at blive udsat for forskelsbehandling. En sort homoseksuel 
mand kan eksempelvis blive udsat for forskelsbehandling på grund af både 
”race” og seksuel orientering.  

I dette afsnit beskrives forhold, der har betydning for LGBT’ere, som har 
handicaps, tilhører en etnisk minoritet og/eller er ældre. Grundene handicap, 
alder, etnisk oprindelse og race er valgt, fordi det er de hyppigst forekommende 
grunde i den eksisterende forskning og i interview med LGBT-organisationer 
og nationale ligestillingsorganer.   

Forskelsbehandling af flere grunde, sat ind i en sammenhæng 

Forskelsbehandling af flere grunde (multipel forskelsbehandling) er et 
forholdsvis nyt begreb i de europæiske debatter om ligebehandling og 
bekæmpelse af forskelsbehandling og derfor også på LGBT-området. Som det 
fremgår af en nyligt udgivet rapport fra Europa-Kommissionen,356 ”er der 
udbredt uvidenhed om forskellige kulturer, personlige særpræg og livsstile samt 
manglende anerkendelse af flere forskellige identiteter.” Det fremgik af 
interviews med LGBT-organisationer i alle medlemsstater, at både viden og 
aktiviteter på området er forholdsvis begrænset. Alligevel er LGBT-
organisationerne i stigende omfang opmærksomme på, at deres medlemmer kan 
være udsat for forskelsbehandling af to eller flere separate grunde. Der træffes 
dog forholdsvis få foranstaltninger, som direkte har til formål at bekæmpe 
denne form for forskelsbehandling. 

Interviews med nationale ligestillingsorganer i alle medlemsstater viser, at disse 
organer primært behandler sager, hvor der foreligger en enkelt grund.357 Dette 
forklares til dels af de mangler i national lovgivning, som hindrer samtidig 
behandling af flere separate grunde, dels vurderes det taktisk, at en 
fremgangsmåde, der kun inddrager en enkelt grund, lettere vil føre til det 
ønskede resultat i en retssag. Desuden kan det være svært at fastslå, hvilken 
form for forskelsbehandling der forekommer:    

 

356 Europa-Kommissionen (2007): Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws 
(Håndtering af multipel forskelsbehandling. praksis, politikker og love), s. 39. 

357 Feltmøder med nationale ligestillingsorganer i EU, marts-maj 2008. 
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”Vi havde en sag med en mand, som blev udsat for chikane på 
arbejdspladsen. Man mente, han var homoseksuel, fordi han blev opfattet 
som meget feminin. Det var svært at beslutte, hvem der skulle tage sagen, 
fordi det handlede både om køn og seksuel orientering” (HomO, 
ombudsmanden for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, 
Sverige).358 

På basis af de interviews, som er gennemført med forskellige nationale 
ligestillingsorganer, citeres her følgende eksempler på, hvordan disse organer 
prioriterer arbejdet med forskellige former for forskelsbehandling: 
Ligestillingskommissionen (Nederlandene), ligestillingsmyndigheden (The 
Equality Authority) (Irland), nationalrådet for bekæmpelse af 
forskelsbehandling (Rumænien) og Dansk Institut for Menneskerettigheder.359 
I rumænsk lovgivning opfattes det som en skærpende omstændighed, hvis en 
person forskelsbehandles af mere end én grund.360 I Irland foreligger der 
detaljeret statistik om sager med forskelsbehandling af mere end én grund, 
herunder sammenfald af seksuel orientering og andre grunde.361 

Der foreligger ret begrænsede data om LGBT’eres erfaring med de forskellige 
former for forskelsbehandling i EU. Ifølge den nationale handicapmyndighed 
(The National Disability Authority) (2005) i Irland har det ”afgørende 
betydning for ens egen identitet og sociale rolle, at man er et accepteret medlem 
af en subkultur.”362 Medlemmer af grupper, som har flere identiteter, og som 
oplever ikke at være et accepteret medlem af en subkultur eller et 
minoritetssamfund, kan komme i en sårbar situation, og det kan medføre, at de 
etablerer deres egne miljøer. Som angivet i en rapport fra Europa-
Kommissionen363 kan fremgangsmåden med at håndtere en enkelt grund 
betyde, at der ikke tages hånd om forskelsbehandlingen i sin helhed, sådan som 
den opleves af personer med flere separate identiteter. 

God praksis: LGBT-organisationen Cultuur en Ontspannings-Centrum (COC) 
i Nederlandene omtalte, at man har nedsat særlige grupper for handicappede, 
ligesom man samarbejder med ældregenerationer. Organisationen har åbnet en 
café i Nijmegen for psykisk handicappede bøsser og lesbiske.364 Et andet 
nederlandsk projekt om ældre LGBT’ere blev igangsat på initiativ af en række 
civile organisationer med støtte fra myndighederne. I projektet identificeres 

358 Europa-Kommissionen (2007): Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws 
(Håndtering af multipel forskelsbehandling. Praksis, politikker og love), s. 44. 

359 Feltmøde med Equal Treatment Commission (Nederlandene, 31. marts 2008), The Equality 
Authority (Irland, 3. april 2008), Dansk Institut for Menneskerettigheder (Danmark, 23. april 
2008) og National Council for Combating Discrimination (Rumænien, 7. april 2008). 

360 Feltmøde med National Council for Combating Discrimination (Rumænien, 7. april 2008). 
361 Feltmøde med The Equality Authority (Irland, 3. april 2008). 
362 National Disability Authority (2005): Disability and Sexual Orientation. A Discussion Paper, 

Dublin, NDA, s. 14. 
363 Europa-Kommissionen (2007): Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 

(Håndtering af multipel forskelsbehandling. Praksis, politikker og love). 
364 Feltmøde med COC (Nederlandene, 31. marts 2008). 
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behovene hos ældre LGBT’ere, primært inden for social og medicinsk 
behandling.365 

Der kører pilotprojekter for unge LGBT’ere med anden etnisk baggrund end 
nederlandsk i Amsterdam, Rotterdam, Haag og Tilburg, der fokuserer på at 
bryde isolation og tilbyde rådgivning, støtte og ophold på væresteder.366 

Det at være LGBT’er og samtidig indgå i en etnisk minoritet 

Den dobbelte minoritetsstatus hos LGBT’ere kommer til udtryk på forskellige 
måder og skaber komplekse udfordringer. Det kan være særligt svært at springe 
ud for en LGBT’er, der tilhører en etnisk minoritet, i hans eller hendes eget 
miljø. Det fremgår af et interview med en NGO-repræsentant i Rumænien, der 
angav, at ”det er utroligt svært at springe ud i roma-miljøet.”367   

Et andet problem, som optræder på baggrund af status som dobbelt minoritet, er 
en stigende risiko for hadeforbrydelser, både på grund af racisme og offerets 
seksuelle orientering.  

”I ét område af Berlin får jeg en knytnæve i ansigtet, fordi jeg er udlænding, 
og i et andet, fordi jeg er ”queen” [slang for feminin transkønnet eller 
homoseksuel mand].” (Transkønnet, Tyskland)368 

 

I en kvalitativ undersøgelse fra Danmark fremhævede LGB-respondenter, at 
det er en stor udfordring at forene en etnisk eller religiøs minoritetsbaggrund 
med status som LGBT’er.369 I 2005 nedsatte Landsforeningen for Bøsser og 
Lesbiske i Danmark Salon Oriental, en gruppe for LGBT’ere med etnisk 
minoritetsbaggrund med det formål at tage hånd om denne særlige udfordring. 
En anden ngo, Sabaah, definerede ”identitet”, ”det at springe ud”, religion, 
ensomhed, familiekonflikter, forældrereaktioner, forhold og miljøet for bøsser 
og lesbiske som områder, der vækker bekymring i forhold til LGBT‘ere med en 

365 Feltmøde med COC (Nederlandene, 31. marts 2008). 
366 Feltmøde med COC (Nederlandene, 31. marts 2008). 
367 Feltmøde med Accept (Rumænien, 7. april 2008). 
368 Berlin Journal: Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own. Udgivet: 1. januar 2008. 

Findes på 
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31.07.2008).  

369 C. Osander (2005): Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med 
minoritetsetnisk baggrund, København, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. 
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etnisk minoritetsbaggrund.370 Der er desuden udgivet en bog med interview 
med bøsser og lesbiske, der har en etnisk minoritetsbaggrund.371  

Nogle LGBT’ere med etnisk minoritetsbaggrund er udsat for racisme og 
seksualisering i det bredere LGBT-miljø på grund af de etniske tilhørsforhold, 
de opfattes at have, og oplever samtidig homofobi i etniske minoritetsmiljøer. 

Ifølge Safra-projektet372 i Det Forenede Kongerige, som styres af og 
henvender sig til muslimske LBT-kvinder, er mange af disse kvinder socialt 
isolerede, for selv om de identificerer sig selv som lesbiske, biseksuelle eller 
transkønnede, deltager de ikke generelt i det homoseksuelle miljø, eftersom 
miljøet primært er hvidt, og de sociale aktiviteter ofte indebærer indtagelse af 
alkohol. Desuden kan faktorer som racisme, islamofobi og kulturel ufølsomhed 
internt i det homoseksuelle miljø i sig selv virke fremmedgørende. 
Konsekvensen er, at mange muslimske LBT-kvinder ikke føler, at de hverken 
er en del af et LGBT-miljø eller et muslimsk miljø. 

God praksis: Ngo’er, som arbejder med forskellige former for 
forskelsbehandling: Sabaah er en civilsamfundsorganisation, som fokuserer 
på LGBT’ere i Danmark, der tilhører en etnisk minoritet. Ngo’en blev 
etableret for at skabe et socialt netværk, der kunne sætte LGBT’ere, som 
tilhører en etnisk minoritet, i stand til at håndtere de problemer, de stilles 
overfor i deres kombination af seksuel identitet og etnisk minoritetsbaggrund.  

 

God praksis: Dokumentarprogram om LGBT’ere i etniske 
minoritetsmiljøer: ”Min søster Zahra” er et dokumentarprogram af Saddie 
Choua fra Belgien. Programmet fortæller historien om Zahra, en lesbisk 
kvinde, som voksede op i en muslimsk familie. Dokumentarprogrammet 
gennemgås på gymnasierne og følges op af diskussioner, der tager 
udgangspunkt i en metode, som er udviklet af den flamske LGBT-
paraplyorganisation Holebifederatie. Initiativet støttes af den flamske 
regering.373 

 
Det at være LGBT’er og handicappet 

Det at være homoseksuel og samtidig have et handicap er et andet sammenfald, 
som kræver særlig opmærksomhed. Manglende fysiske adgangsmuligheder kan 
være en alvorlig forhindring for LGBT’eres udfoldelser og for, at de kan få 

370 Yderligere oplysninger findes på 
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 
(20.08.2008). 

371 M. Fenger-Grøndahl, M.N. Larsen (2007): Den forbandede kærlighed, København, CDR-
Forlag. 

372 Flere oplysninger findes på http://www.safraproject.org (01.08.2008). 
373 Belgien, landerapport. 
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opfyldt deres behov, og det påvirker i mange tilfælde deres mulighed for at få 
venner og møde partnere. Det fremgår af en tysk undersøgelse, at 
handicappedes seksualitet ikke alene ignoreres (eller det antages, at de ikke har 
nogen seksualitet), men at spørgsmål om mobilitet og forskelsbehandling i 
LGBT-miljøet i sig selv gør det svært at komme i kontakt med potentielle 
partnere.374 

”Nogle gange er det meget svært både at være homoseksuel og handicappet, 
specielt når vi taler om fysisk adgang. Generelt er det utroligt problematisk at 
komme rundt i byen, og når det drejer sig om at møde andre mennesker, er 
det et stort problem, at der ikke findes et enkelt sted, hvor det er muligt at få 
fysisk adgang, og som samtidig er for bøsser eller lesbiske eller i det mindste 
er imødekommende over for bøsser og lesbiske. Det er indlysende, at det er 
svært at blive en del af et miljø, man ikke kan få fysisk adgang til.” (Maya, 
22, Danmark)375 

I to irske undersøgelser376 om handicappede og unge LGB’ere oplyste 
respondenterne, at de havde oplevet homofobi i organisationer og miljøer for 
handicappede samt oplevet fordomsfulde holdninger om og adfærd over for 
handicappede i LGB-miljøet.377 I den britiske landerapport omtales en generelt 
manglende anerkendelse af spørgsmål om seksualitet, interesser og behov hos 
handicappede i Det Forenede Kongerige, især blandt personer med 
forholdsvis svære handicap. Handicappede LGBT’ere er særligt udsatte for 
risikoen for marginalisering.378 

Det at være LGBT’er og ældre 

Kombinationen af alder og seksuel orientering kan øge sårbarheden hos 
LGBT’ere: 

”Jeg benægter ikke [, at jeg er bøsse], hvis nogen skulle spørge, og Panbladet 
[et blad for bøsser og lesbiske] ligger altid på bordet. Alligevel er det ikke et 
sted, hvor man kan være åben om sin seksualitet. Der ville komme rygter. 
Det ville selvfølgelig være mere sikkert og rart at bo sammen med andre 

374 T. Rattay (2007): Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung, Berlin, 
Querverlag. 

375 Europa-Kommissionen (2007): Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws 
(Håndtering af multipel forskelsbehandling. Praksis, politikker og love), s. 40. 

376 K. Zappone (ed) (2003): Re-thinking Identity. The Challenge of diversity, bestilt af Joint 
Equality and Human Rights Forum. Om sammenfaldet mellem handicap og seksuel orientering, 
se desuden: Zappone, Brothers, Michael (2003): It’s not just about Ramps and Braille. 
Disability and Sexual Orientation, s. 49-69. Om sammenfald mellem alder og seksuel 
orientering, se desuden: Loudes, Christine (2003): Learning to grow up. Young Lesbians, Gay 
and Bisexual People in Northern Ireland. 

377 K. Zappone (ed) (2003): Re-thinking Identity. The Challenge of diversity, bestilt af Joint 
Equality and Human Rights Forum, s.147; National Disability Authority (2005): Disability and 
Sexual Orientation. A Discussion Paper, Dublin, NDA. 

378 Se f.eks. Neal, C. og Davies, D. (2000) (eds): Issues in Therapy with lesbian, gay, bisexual and 
transgender clients. Pink Therapy series 3. 
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homoseksuelle.”379 (Mand, 73, Danmark) 

 

Ifølge LGBT-organisationen GLEN i Irland bliver forhold mellem personer af 
samme køn ofte ikke anerkendt på plejehjemmene i Irland, og ældre LGBT’ere 
er som regel tavse og isolerede på grund af frygten for forskelsbehandling og 
social isolation.380 En beboer, som eksempelvis sørger over sin partners død, 
har ikke altid adgang til et institutionelt netværk eller et støttende netværk.381 
En tysk undersøgelse382 viste, at LGBT’ere på plejehjem udsættes for negative 
stereotyper, som kommer til udtryk blandt personale og andre beboere. 

God praksis: Et forskningsprojekt, som var knyttet til en strategi for 
forbedring af mangfoldigheden i ældreplejen, blev gennemført i 2008 af 
Gerontologisk Institut ved Københavns Universitet med fokus på ældre 
homoseksuelle og biseksuelle.383 

Konklusioner 

Personer med flere forskellige identiteter kan være udsat for social isolation, 
hvilket kan give yderligere udfordringer, men situationen kan dog også betyde, 
at der skabes miljøer og opstår ngo’er, som engagerer sig i arbejdet med 
”multipel” forskelsbehandling. 

Forskelsbehandling og udstødelse opleves forskelligt af handicappede 
LGBT’ere, ældre LGBT’ere og LGBT’ere fra etniske/religiøse minoriteter. 
Etniske minoriteter er udsat for forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering eller kønsidentitet inden for deres eget etniske miljø og samtidig 
udsat for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk baggrund i LGBT-
miljøet. Handicappede LGBT’ere er udsat for ”aseksualisering” fra bl.a. 
behandlingspersonale og medlemmer af selve LGBT-miljøet. Desuden betyder 
lokaliteter, barer og mødesteder for LGBT’ere, som det er svært at få fysisk 
adgang til, at det er problematisk for handicappede LGBT’ere at deltage i 
LGBT-miljøet. 

Nogle LGBT’ere på behandlingsinstitutioner udsættes for social isolation og 
stereotypering fra personale og andre beboere.  

379 Citeret i: L.E: Frank: Leif i Lyngby, i Panbladet, november 2004, s. 10. 
380 Feltmøde med GLEN, Irland (3. april 2008). 
381 Feltmøde med GLEN, Irland (3. april 2008). 
382 Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen 

[MGSFF] (2003): Grundlagenforschung zu Ursachen und Auswirkungen. Einsamkeit und 
soziale Isolation schwuler Männer, Düsseldorf, Author. 

383 Danmark, landerapport. 
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DEL II: Transkønnede: Særlige forhold 
Dette afsnit indeholder en gennemgang af situationen for transkønnede i EU i 
forhold til transfobi og forskelsbehandling.  

Hvad er transfobi?  

Termen transfobi, som ikke er særlig udbredt, optræder ofte i forbindelse med 
bredere diskussioner om homofobi.384 Transfobi kan beskrives som en 
irrationel frygt for ikke-kønskonformitet eller kønstransgression, eksempelvis 
frygt for eller aversion imod maskuline kvinder, feminine mænd, crossdressere, 
transgenderister, transseksuelle og andre, som ikke passer ind i de eksisterende 
kønsstereotyper om det køn, de er født med. Brug af ordet ”fobi” i denne 
sammenhæng betyder ikke, at den transfobiske person og/eller offeret for 
transfobi lider af en forstyrrelse.385 

Transfobi kan antage forskellige former: Personlig transfobi henviser til en 
person eller fast defineret gruppe af personer, som udtrykker transfobi. Denne 
form for transfobi kan optræde som vold og/eller udtrykkelig 
forskelsbehandling (”du får ikke jobbet, fordi du er trans”) eller udtrykkelig 
udstødelse (”ingen transer kommer ind her”). Institutionel transfobi er en mere 
indirekte form for udstødelse (”vi har intet imod transseksuelle, men alle piger 
skal gå med kjole her/du kan ikke ændre din fødselsattest/vi bliver nødt til 
tiltale dig som en mand, fordi det fremgår af dit cpr-bevis, at du er mand”). 
Endelig er der internaliseret transfobi, som er transkønnedes bevidste eller 
ubevidste overbevisning om, at de på en eller anden måde er mindre værd end 
andre.386  

Retsbeskyttelse387 

Der er udarbejdet en detaljeret analyse af den retsbeskyttelse, som 
transkønnede er omfattede af i EU-lovgivningen og den nationale lovgivning. 
Analysen er medtaget i FRA’s nyligt offentliggjorde rapport: ”Homofobi og 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i EU’s medlemsstater: Del 1 
– Retstilstanden”. Her følger en kort gennemgang, der danner baggrund for de 
resterende emner, som skal drøftes i afsnittet. Der findes tre hovedformer for 

384 Den 16. januar 2006 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om homofobi i Europa, og heri 
blev forskelsbehandling på grund af kønsidentitet angivet med termen ”homofobi”. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=4DB2429ABF36AA0D33AF2F8C0
9062763.node2?type=TA&language=DA&reference=P6-TA-2006-0018 (12.12.2008). 

385 Hill, D. og Willoughby, B. (2005): The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, i: Sex Roles, Vol. 53, Nr. 7-8, oktober 2005, Nederlandene, Springer. 

386 Justus Eisfeld (2008): The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR. 

387 Dette afsnit er baseret på rapporten ”Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering i EU’s medlemsstater – Del I: Retstilstanden”, FRA, s. 123-137,153-154. 
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beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af transkønnethed i EU’s 
medlemsstater:  

 

For det første kan forskelsbehandling på grund af transkønnethed fortolkes som 
forskelsbehandling på grund af køn inden for rammerne af de instrumenter, 
som forbyder forskelsbehandling mellem mænd og kvinder. 13 EU-
medlemsstater falder ind under denne kategori: Belgien, Danmark, Frankrig, 
Irland, Italien, Letland,388 Nederlandene,389 Østrig,390 Polen, Slovakiet,391 
Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige.392  

For det andet kan forskelsbehandling på grund af transkønnethed fortolkes som 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.  To medlemsstater falder 
ind under denne kategori (Tyskland393 og Spanien). 

For det tredje kan forskelsbehandling på grund af transkønnethed fortolkes på 
en måde, så den falder inden for et generelt forbud mod forskelsbehandling, 
idet der ikke foreligger udtrykkelig formulering af køn eller seksuel orientering 
som de forbudte grunde. Det kan konkluderes, at der hersker en usikker 
retstilstand i forhold til en præcis beskyttelse af transkønnede mod 
forskelsbehandling. 11 medlemsstater falder ind under denne kategori: 
Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Grækenland, Cypern, 
Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien og Slovenien. 

388 Letland/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 (14.01.2008). 

389 Leeuwarden appeldomstol, 13.01.1995, NJ 1995 nr. 243 og f.eks. udtalelser fra ETC 1998-12 
og 2000-73. 

390 Østrig/Erläuterungen [forklarende noter]/ RV 415dB XXIII. GP, som findes på: 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (08.01.2008) 
(forklaringerne er vedlagt lov til gennemførelse af Rådets direktiv 2004/113/EF, som forbyder 
forskelsbehandling mellem mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer 
og tjenesteydelser). 

391 Art. 6 (3)a. Slovakiet/Antidiskriminačný Zákon 365/2004 (20.05.2004). 
392 I Storbritannien er de relevante bestemmelser indeholdt i lov om forskelsbehandling på grund 

af køn af 1975 (Sex Discrimination Act 1975) (SDA), som er ændret ved bestemmelser om 
forskelsbehandling på grund af køn (kønsskifte) af 1999 (Sex Discrimination (Gender 
Reassignment) Regulations 1999). I Nordirland ydes der beskyttelse i henhold til 
bekendtgørelse om forskelsbehandling på grund af køn af 1976 (Sex Discrimination (NI) Order 
1976 (SDO)), som er ændret ved bestemmelser om forskelsbehandling på grund af køn 
(kønsskifte) af 1999 (Sex Discrimination (Gender Reassignment) Regulations (NI) 1999). 

 I Det Forenede Kongerige, hvor en person kan opnå en kønsanerkendelsesattest (Gender 
Recognition Certificate) i henhold til lov om kønsanerkendelse af 2004 (Gender Recognition 
Act 2004 (GRA)), er det ikke lovligt at forskelsbehandle af andre grunde end dem, der finder 
anvendelse på alle andre personer med det erhvervede køn. (Der er en enkelt undtagelse: Det er 
muligt for en organiseret religion at forskelsbehandle i tilfælde, hvor der foreligger begrundede 
religiøse årsager til at afslå ansættelse af en transseksuel person selv i tilfælde, hvor personen 
har en kønsanerkendelsesattest.) 

393 Se forklarende note til almindelig lov om ligebehandling: Bundestag, publikation nr. 16/1780, 
s. 31. 
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Endelig behandler Ungarn forskelsbehandling på grund af transkønnethed med 
henvisning til seksuel identitetsgrund i lov om ligebehandling.394 

394 Transkønnede kan ydes beskyttelse mod forskelsbehandling som sådan, når de udsættes for en 
behandling, der er anderledes end andre personer af det erhvervede køn. I Ungarn inkluderer 
lov om ligebehandling (Ungarn/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003) seksuel identitet som en 
af grundene til forskelsbehandling (artikel 8-n), Ungarn/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003). 
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Inddeling af forskelsbehandling af transkønnede i kategorier 

 
 

Holdninger til transseksuelle 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Landeresultater Lithuania Litauen 
The Netherlands  Nederlandene Italy Italien 
Sweden Sverige Finland Finland 
Denmark Danmark Portugal Portugal 
Austria Østrig Slovenia Slovenien 
Belgium Belgien Estonia Estland 
Spain Spanien Hungaria Ungarn 
Germany Tyskland Slovakia Slovakiet 
Luxembourg Luxembourg Bulgaria Bulgarien 
France Frankrig Greece Grækenland 
United Kingdom Det Forenede Kongerige Cyprus Cypern 
European Union (27) Den Europæiske Union (27) Latvia Letland 
Ireland Irland Romania Rumænien 
Czech Republic Den Tjekkiske Republik Malta Malta 
Sex discrimination Forskelsbehandling på grund af køn 
Sexual orientation discrimination Forskelsbehandling på grund af seksuel orientering 
Legal uncertainly Usikker retstilstand 
Sexual identify discrimination Forskelsbehandling på grund af seksuel identitet 
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Der foreligger kun begrænsede videnskabelige data i Europa om samfundets 
holdninger til transkønnede. Der er dog en del europæisk forskning, som 
fokuserer på erfaringen hos transkønnede, der har været udsat for transfobiske 
holdninger i sundhedssektoren (se sundhedssektoren). Der findes tilsvarende 
undersøgelser for andre sektorer i nogle medlemsstater, men disse 
undersøgelser citeres dog separat i de relevante afsnit.395 

Eksisterende forskning i negative holdninger til transkønnede - eksempelvis en 
undersøgelse396 med deltagelse af 151 psykologi- og ingeniørstuderende i 
Storbritannien samt en undersøgelse med deltagelse af 407 studerende i kortere 
videregående og videregående uddannelser – viser, at transfobi synes at være 
tæt knyttet til bl.a. religiøse, autoritære og heterosexistiske holdninger, en 
overbevisning om det biologiske udgangspunkt for kønsidentiteten og 
begrænset tidligere kontakt med kønsminoriteter. 

Størstedelen af forskningen i transkønnede har været begrænset til det 
medicinske aspekt af kønsidentitet og kønsskifte. Dog er der udført forskning 
specifikt rettet mod homofobi i adskillige europæiske lande, først og fremmest 
undersøgelsen ”Engendered Penalties”,397 som havde deltagelse af 872 
selvidentificerede transkønnede som respondenter, og her var resultaterne 
meget sammenfaldende. De overordrede konklusioner af undersøgelsen viste, 
at forholdene for transkønnede er meget dårlige i alle landene. En 
fælleseuropæisk undersøgelse398 blev gennemført i 2007 med en mængde data 
om 2 700 transkønnede i Europa. Hidtil har de bevilgede midler dog kun givet 
mulighed for en begrænset analyse af disse data om retstilstanden og om 
situationen i sundhedssektoren. En gennemgang af undersøgelserne afslører en 
tendens til, at der i medlemsstater med en stærk transkønnet bevægelse er en 
stor vilje til at gennemføre undersøgelser, som er præget af høj kvalitet og får 
tilført rigelige midler, eksempelvis Det Forenede Kongerige og Finland. I 
store dele af Europa, især i de østlige og sydlige dele af EU, findes der derimod 
slet ikke nogen videnskabelig forskning om transfobi.  

Blandt medlemsstaterne kommer den mest omfattende undersøgelse af 
holdningerne i samfundet fra Skotland, hvor spørgsmål om transkønnede indgik 
i en omfattende videnskabelig undersøgelse med deltagelse af 1 594 voksne.399 
Det blev konkluderet i undersøgelsen, at: ”holdninger til fremme af 

395 Justus Eisfeld (2008): The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR. 

396 Tee, N, Hegarty, P (2006): Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom, i: Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 70-80, Wiley 
InterScience. 

397 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties. Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review. 

398 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008): Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Bruxelles, ILGA-Europe. 

399 C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007): Attitudes to discrimination in Scotland, 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey, Edinburgh, Scottish Government Social Research. 
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forskelsbehandling er mere udbredte i nogle grupper end andre. Det er 
holdninger, som især rammer romaer/omrejsende samt personer, som har 
gennemgået en kønsskifteoperation (en beskrivelse, som sigter på 
transkønnede)”.400 Dette underbygges især af den kendsgerning, at 50 % af de 
respondenter, som medvirkede i undersøgelsen, sagde, at ”det ville gøre dem 
kede af det, hvis en slægtning indgik i et varende forhold med en transkønnet”. 
Yderligere analyse viser, at negative holdninger til transseksuelle findes hos 
befolkningen som helhed, men især hos religiøse mænd uden uddannelse over 
65 år. Imidlertid svarede 44 % af de respondenter, som sagde, at Skotland 
burde udrydde alle former for fordomme, at de ikke ville bryde sig om at have 
en transkønnet som svigersøn eller svigerdatter.401  

I den tidligere omtalte britiske undersøgelse med deltagelse af 151 psykologi- 
og ingeniørstuderende, som havde til formål at fastlægge indikatorer for 
modstanden mod transkønnedes rettigheder, blev der konstateret en høj grad af 
homofobi inden for alle undersøgelsens temaer.402  

Som en del af e-undersøgelsen med deltagelse af LGBT-organisationer, 
nationale ligestillingsorganer og offentlige myndigheder blev aktørerne spurgt 
om den generelle accept af transkønnede i deres land. Undersøgelsen viste, at 
73 % af respondenterne vurderede, at der er ”ingen” eller kun ”begrænset” 
accept af transkønnede i deres land.  

God praksis: I Italien arrangerede LGBT-enheden på Torinos rådhus, den 
lokale LGBT-forening ”Groupa Luna” og tre kunstskoler i fællesskab en 
konkurrence mellem de tre skoler om at lave en serie plakater mod 
forskelsbehandling på grund af homoseksualitet og transseksualitet. Plakaterne 
blev udstillet i byens gader og i de lokale offentlige transportmidler. 
Vinderplakaten, som viste en flok sorte og hvide får sammen med et enkelt 
pinkfarvet får, som repræsenterer ”minoriteten blandt minoriteter” (dvs. 
transseksualisme), blev distribueret i stort omfang. Der er igangsat tilsvarende 
initiativer i andre byer i Italien.403 Vinderplakaten kan sammen med de øvrige 
deltagende plakater ses på: 
www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm 

 

God praksis: I Det Forenede Kongerige vil de skotske myndigheder bevilge 
75 000 EUR pr. år over en fireårig periode (2007-2011) til finansiering af et 
nationalt fuldtidsprojekt med titlen Scottish Transgender Alliance, som skal yde 
assistance til udformning af politikker og vejledning i god praksis. Projektet 

400 C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007): Attitudes to discrimination in Scotland, 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey, Edinburgh, Scottish Government Social Research, s. ix. 

401 C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007): Attitudes to discrimination in Scotland, 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey, Edinburgh, Scottish Government Social Research. 

402 E-mailudveksling med P. Hegarty, 12. juni 2008. 
403 Italien, landerapport. 
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henvender sig til skotske offentlige kontorer, offentlige medarbejdere og 
nationale offentlige myndigheder, så de kan udvikle forudsætningerne for, at 
der udvikles et aktivistisk miljø for transkønnede, og så de transkønnede i 
højere grad kan blive integreret i det skotske samfund.404 

Transkønnedes behandling fra familiens side 

Praktisk taget alle transkønnede finder det problematisk at skulle ”springe ud” 
over for deres familie. Selv om der generelt ikke er tilgængelige data om 
problemets omfang, er det i undersøgelsen ”Engendered Penalties” konstateret, 
at 45 % af respondenterne havde oplevet et sammenbrud i forholdet til 
familien, 36 % oplyste, at de ikke følte sig velkommen til familiebegivenheder, 
og 36 % havde familiemedlemmer, som ikke talte til dem på grund af deres 
identitet som transkønnet.405 

I den skotske undersøgelse af transkønnedes erfaringer rapporterede 46 % af 
respondenterne om transfobiske overgreb i forhold, primært i form af verbale 
overgreb. Dog var også truende adfærd (17 %), fysiske overgreb (11 %) og 
seksuelle overgreb (4 %) almindeligt forekommende.406 I en svensk 
undersøgelse svarede 32 % af de transkønnede respondenter, at de manglede 
følelsesmæssig støtte i deres liv i sammenligning med 19 % af de 
homoseksuelle respondenter og 10 % af de heteroseksuelle respondenter. 15 % 
havde ikke nogen form for støtte i forhold til 4 % af den heteroseksuelle 
population og 9 % af den homoseksuelle population. Endelig svarede 37 % af 
de transkønnede, at de ikke havde tillid til de fleste andre mennesker.407 I 
Ungarn var ”afvisning den oftest angivne reaktion hos familiemedlemmer… 
Efter mange års kamp oplevede nogle dog praktiske tegn på accept”.408 I 
Sverige er kun få transkønnede åbne om deres kønsidentitet i forhold til deres 
oprindelige familie, dvs. ca. 80 % af de personer, der er født i 1960’erne og 
senere, og 54-60 % af de personer, som er født før 1960’erne.409  

Hadeforbrydelser 

404 Scottish Transgender Alliance (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary, Edinburgh, Equality Network, s. 3. 

405 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties. Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 68. 

406 Scottish Transgender Alliance (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary, Edinburgh, Equality Network, s. 11. 

407 Statens Folkshälsoinstitut (2005): Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation. Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, FHI, s. 33f. 

408 Solymár, B, Takács, J (2007): Wrong Bodies and Real Selves. Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System, i: Kuhar, R, Takács, J (eds.): (2007) Beyond the 
Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana, Mirovni Institut, s. 
153. 

409 Statens Folkshälsoinstitut (2005): Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation. Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, FHI, s. 37. 
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Der er kun begrænset viden om omfanget af hadeforbrydelser (hate crime), som 
begås mod transkønnede i EU. Der foreligger ingen forskningsdata på området 
fra nogen EU-medlemsstat. Der er imidlertid tegn på, at transkønnede meget 
ofte er ofre for hadeforbrydelser i løbet af deres liv. Der er tale om alt fra 
chikane, mobning og verbale overgreb til fysiske overgreb, seksuelle overgreb 
og endda mord. Som tidligere nævnt har Europa-Parlamentet ”iagttaget en 
stigende udbredelse af “hadefuld tale” rettet mod homoseksuelle, biseksuelle og 
transseksuelle befolkningsgrupper i en række europæiske lande”.410 OSCE 
udtalte som følger i sin rapport ”Hadeforbrydelser i OSCE-regionen - 
Hændelser og reaktioner.”: ”Homofobiske hadeforbrydelser og hændelser 
indeholder ofte en høj grad af grusomhed og brutalitet. Der er tit tale om 
alvorlige tilfælde af mishandling, tortur, lemlæstelse, kastration og desuden 
seksuelle overgreb. Der er også meget stor risiko for, at det kan føre til døden. 
Transkønnede synes at være endnu mere udsatte i denne kategori.”411 

Over de sidste mange år har en række sager med transkønnede, der er blevet 
myrdet, fået omtale i nationale og internationale medier. Det tilfælde, der har 
fået størst opmærksomhed, var sagen om en transkønnet i byen Oporto i 
Portugal, som blev udsat for tortur og voldtægt af en gruppe teenagedrenge, 
som derefter smed den pågældende ned i en ubenyttet brønd for at dø.412 Der er 
andre lignende sager, der har fået international omtale: en sag i Haag i 
Nederlandene i 2007413 og senere igen i Portugal.414 Det faktiske antal mord 
på transseksuelle på grund af deres kønsidentitet er dog ukendt.  

 
God praksis: Efter det forfærdelige mord i 2006 i Portugal henledte 
“Panteras Rosas” offentlighedens opmærksomhed på den gruvækkende 
hændelse og indledte en kamp for at gå imod den fordomsfulde udlægning af 
forbrydelsen, sådan som den blev fremstillet af kirkens ledere og 
offentligheden i medierne. I samarbejde med TransGender Europe og andre 
transkønnetvenlige organisationer arrangerede man en flersproget kampagne, 
som opfordrede til større opmærksomhed om problemet og til, at der blev 

410 Europa-Parlamentets beslutning om homofobi i Europa af 26. april 2007, P6_TA(2007)0167. 
411 OSCE/ODIHR (2007): Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; Annual 

report for 2006 (Hadske kriminelle handlinger i OSCE-regionen - Hændelser og reaktioner. 
Årsberetning for 2006); Warszawa, OSCE/ODIHR, s. 53 f. 

412 OSCE/ODIHR (2007): Hate Crimes in the OSCE Region. Incidents and Responses. Annual 
report for 2006 (Hadske kriminelle handlinger i OSCE-regionen - Hændelser og reaktioner. 
Årsberetning for 2006); Warszawa, OSCE/ODIHR, s. 54. 

413 AD Den Haag (2007): Travestiet overleden na mishandeling, Haag, Algemeen Dagblad 19 
April 2007, som findes på http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; vreerBlog 
(2007): RIP Henriëtte Wiersinga, som findes på http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 
(12.06.2008). 

414 Diário de Notícias (2008): Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta, Lissabon, 
Diário de Notícias 1.3.2008, som findes på 
http://dn.sapo.pt/2008/03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12.06.2008). 
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gennemført en retssag. Disse fælles bestræbelser skabte en offentlig debat om 
hadeforbrydelserne – med fokus på voldsmændene og ikke på ofrene.415  

Et af de få eksempler på, at en politistyrke specifikt registrerer transfobisk vold, 
kommer fra Det Forenede Kongerige, nærmere bestemt Nordirland, hvor 
politiet registrerer transfobiske, hadeforbrydelser.416 De rapporterede tilfælde af 
transfobisk vold i Nordirland lå forholdsvis lavt med 32 transfobiske hændelser 
i 2006/2007 og syv hændelser i 2007/2008.  

Til sammenligning synes den rapporterede forekomst af transfobisk chikane og 
vold mod transkønnede at være høj. I undersøgelsen ”Engendered Penalties” 
henviste 73 % af de transkønnede respondenter til negative bemærkninger, 
verbale, fysiske og seksuelle overgreb eller truende adfærd.417 I Sverige 
rapporterede 41 % af 374 transkønnede respondenter i en stor undersøgelse af 
sundheden hos LGBT’ere, at de havde været udsat for krænkende 
adfærd/behandling over de sidste tre måneder i sammenligning med 30 % af de 
homoseksuelle. 12 % af de transkønnede rapporterede om gentagne overgreb i 
forhold til 6 % af de homoseksuelle respondenter. En tredjedel af de 
transkønnede respondenter oplyste, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv 
havde været udsat for chikane, og en tredjedel af gruppen angav, at de havde 
haft sådanne oplevelser inden for det seneste år.418 I en anden svensk 
undersøgelse svarede 59 % af de transkønnede, at de frygtede for chikane og 
vold på grund af deres kønsidentitet, mens de tilsvarende tal var lavere for 
homoseksuelle mænd og kvinder (45 %) og biseksuelle (39 %).  

Der er ingen tilgængelige data, som dækker hele Europa, og som specifikt 
beskriver politiets og sundhedssektorens behandling af transkønnede ofre for 
kriminelle handlinger, når de anmelder en kriminel handling til myndighederne. 
Dog anførte 18,5 % af de transkønnede respondenter i undersøgelsen 
”Engendered Penalties”, at de ikke følte sig korrekt behandlet, når de var i 
kontakt med politimyndighederne i Det Forenede Kongerige. Generelt oplyste 
33,5 % af de transkønnede respondenter i denne undersøgelse fra Det 
Forenede Kongerige, at de ikke følte sig sikre på, at de ville få en korrekt 
behandling af politimyndighederne, hvis de skulle få brug for assistance fra 

415 Oplysninger fra TransGender Europe i forbindelse med en rådgivende rundbordskonference 
om bekæmpelse af homofobi og transfobi i EU, juni 2008, København. 

416 PSNI Statistics (2008): Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3. Hate Incidents & 
Crimes, 1st April 2007 – 31st March 2008, Belfast, PSNI; 2008. 

417 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 53. 

418 Statens Folkshälsoinstitut (2005): Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation. Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, FHI. 
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dem.419 Det er indlysende, at denne mangel på tillid til politiet vil påvirke 
transkønnede ofres anmeldelserne af kriminelle handlinger. 

God praksis: I Det Forenede Kongerige rapporterer politiet i Nordirland med 
jævne mellemrum om transfobiske, hadeforbrydelser. Følgende fremgår af 
politiets pressemeddelelse: “Blandt de hadmotiverede hændelser i 2007/2008 
var de sekteriske hændelser de hyppigst forekommende (1 584), fulgt af 
racistiske hændelser (976), homofobiske hændelser (160), hændelser i 
forbindelse med tro/religion (68), hændelser i forbindelse med handicap (49) 
samt transfobisk (7) motiverede hændelser.420 
 

Forsamlingsfrihed 

Medlemmerne af det eneste netværk for transkønnede grupper og personer, 
som dækker hele Europa – TransGender Europe – er primært organiseret i 
lokale grupper. Der foreligger ingen forskning i transkønnede grupper eller 
netværk i Europa. 

Ngo’er for transkønnede står stærkere i lande, som har en længere tradition for 
frigørelse af transkønnede og andre sociale bevægelser, f.eks. Det Forenede 
Kongerige og Nederlandene. Til forskel herfra er der formentlig ingen ngo’er 
i Syd- og Østeuropa, som har særligt fokus på transkønnede. Ikke-underbygget 
dokumentation henviser til, at den manglende stabilitet hos transkønnede 
grupper kan være et problem, fordi det ofte er en belastning for gruppens 
medlemmer, når de udsættes for forskelsbehandling og ikke modtager støtte. 
Derfor ses der ofte indbyrdes uenigheder og udbrydergrupper, hvilket er med til 
at svække indsatsen i disse frigørelsesbevægelser.  

Dette bekræftes i beskrivelsen af de nationale strukturer for transkønnede i 
Belgien421 og Nederlandene.422 Kun i meget få lande, f.eks. Finland423 og 
Nederlandene,424 har transkønnede grupper været i stand til at skaffe 
finansiering, så de har kunnet ansætte 
organisationsmedarbejdere/socialarbejdere til at bistå de transkønnede på det 
personlige plan. Der er dog stort set ingen transkønnede grupper, som har været 

419 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 16. 

420 PSNI Statistics (2008): Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3. Hate Incidents & 
Crimes, 1st April 2007 – 31st March 2008, Belfast, PSNI; 2008. 

421 Motmans, J (2006): De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht. 
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten, Antwerpen, Hasselt, Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid; Remmerie, L (2008): Naar een Vlaams transgenderoverleg? Visie van 
transgenderbeweging en zijn potentiële partners, Gent, Arteveldehogeschool. 

422 Meulmeester, G, Bos, G, Spaas, J-P, Eisfeld, J (2005): Doe T Zelf - Transgenderorganisaties in 
Nederland, Amsterdam, Stiching T-Image. 

423 Kan ses på http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12.06.2008). 
424 Kan ses på http://www.transvisie.nu (15.06.2008). 
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i stand til at skaffe tilstrækkelig finansiering til at ansætte medarbejdere til 
udvikling af miljøer og politikker. 

Der er ikke konstateret tilfælde af forbud med offentlige demonstrationer eller 
arrangementer for transkønnede. Det skyldes formentlig, at de transkønnede 
grupper meget sjældent arrangerer denne type begivenheder, fordi de ikke har 
de nødvendige menneskelige og økonomiske ressourcer, og fordi de frygter, at 
deres medlemmer vil blive genkendt i det offentlige rum. Der er meget 
begrænset medieopmærksomhed om de få offentlige begivenheder, som 
markeres, især omkring Trans Remembrance Day, hvor ofre for transfobiske 
mord bliver mindet. 

God praksis: Det europæiske råd for transkønnede (European Transgender 
Council) samler to gange om året transkønnede aktivister fra hele Europa til et 
træf, som tilrettelægges af lokale grupper bestående af transkønnede aktivister. 
For de transkønnede grupper er det en enestående mulighed for på europæisk 
plan at samle deres bestræbelser, styrke netværk, samordne kampagner, 
udveksle bedste praksis samt formulere politiske krav og strategier. Det opleves 
som en enorm støtte af deltagere, grupper og miljøer og de lande, de 
repræsenterer. Rådet har primært fokus rettet mod de transkønnedes rettigheder 
og mulighederne for at opnå disse rettigheder politisk i EU og på nationalt plan. 
I 2005 (Wien, Østrig) og 2008 (Berlin, Tyskland) afholdtes arrangementet 
med støtte fra byråd og borgmestre.425  

Arbejdsmarkedet 

Der er ingen dokumentation for, at offentlige myndigheder skulle have 
modtaget officielle klager over transkønnede på arbejdsmarkedet. Dog tegner 
undersøgelser i forskellige EU-lande et trist billede af situationen for de 
transkønnede på arbejdsmarkedet.  

I Spanien viste en undersøgelse426 med deltagelse af 100 respondenter fra den 
første behandlingsafdeling for kønsidentitetsforstyrrelse (First Gender Identity 
Disorder Unit), at 54 % var arbejdsløse, og at kun 35 % var i stand til at 
fastholde et fuldtidsjob, idet en tredjedel af denne andel beholdt jobbet i mindre 
end et år. Mere end 55 % havde været udsat mod forskelsbehandling på 
arbejdspladsen eller i forbindelse med jobsøgning, og 17,2 % var nødsaget til at 
udføre farlige eller ulovlige aktiviteter for at overleve. 

I Skotland i Det Forenede Kongerige viste en undersøgelse,427 at 40 % af de 
transkønnede respondenter vurderede de serviceydelser, de modtog i HR-

425 Kan ses på http://tgeu.net/ (17.10.2008). 
426 Esteva, I et al. (2001): Social Inequalities. Demographic Characteristics of Patients Treated at 

the First Gender Identity Disorder Unit in Spain, dokument ved XVII Harry Benjamin 
International Gender Dysphoria Association Symposium, Galveston, Texas, HGIGDA, som 
findes på http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm (25.05.2008). 

427 Scottish Transgender Alliance (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary, Edinburgh, Equality Network, s. 14. 
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/personaleafdelingerne, som ”ekstremt dårlige”, mens 53 % var udsat for 
transfobisk forskelsbehandling eller chikane på arbejdspladsen. 15 % havde den 
opfattelse, at deres arbejdsgiver ikke beskyttede deres privatliv, og 21 % var 
nødt til at skifte arbejde eller helt forlade det på grund af transfobi. 30 % af 
respondenterne modtog offentlige ydelser, mens 20 % var selvstændige.  

I Det Forenede Kongerige konkluderedes det i undersøgelsen ”Engendered 
Penalties”, at 23 % af respondenterne havde behov for at skifte job på grund af 
deres transkønnede identitet. 22 % var nødsaget til at anvende 
uhensigtsmæssige toiletfaciliteter på arbejdet, og kun omtrent en tredjedel 
angav, at de kunne bruge toiletfaciliteterne uden at få bemærkninger eller blive 
udsat for chikane. Kun ca. 30 % blev ”behandlet værdigt” af kollegaer. 10 % 
oplevede verbale overgreb (eksempelvis øgenavne), og 6 % var udsat for 
fysiske overgreb. Der synes at være en voldsom konsekvens af disse oplevelser: 
42 % af de personer, som ikke levede med deres foretrukne kønsrolle, valgte at 
gøre dette, fordi de var bange for at miste deres job.428 

En undersøgelse fra Finland med deltagelse af 108 personer kom frem til en 
lignende konklusion. En tredjedel af de respondenter, som var transvestitter, 
ville gerne have udtrykt deres feminisme på arbejdspladsen, men følte, at det 
var umuligt.429 16 % af alle transkønnede respondenter var selvstændige 
(sammenlignet med 3 % af LGB-respondenterne), og 8 % var arbejdsløse (i 
sammenligning med 3 % af LGB-respondenterne). 34 % skjulte deres 
transkønnede identitet eller kønsudtryk for alle deres kolleger (sammenlignet 
med 17 % blandt LGB-respondenterne). 44 % af de transkønnede medarbejdere 
skjulte deres kønsidentitet eller kønsudtryk for deres arbejdsgiver, og 51 % af 
respondenterne mente, at dette skabte stress. 78 % af respondenterne 
rapporterede om upassende vittigheder på arbejdspladsen. 13 % af de 
transkønnede respondenter oplevede forskelsbehandling i forbindelse med 
rekrutteringen, 12 % i forbindelse med løn, 13 % i forhold til mulighederne for 
forfremmelser i karrieren, 12 % i forhold til adgangen til oplysninger og 16 % i 
forbindelse med holdninger hos kolleger og ledere.  

Selv om personer, der udsættes for forskelsbehandling på grund af kønsskifte, 
er omfattet af lovgivningen om bekæmpelse af forskelsbehandling, sker det 
ofte, at medlemsstater ikke lader de transkønnede være omfattet af 
lovgivningen.430 Ikke-underbygget dokumentation lægger op til, at dommere, 
advokater, politibetjente og andre relevante tjenestemænd kun har begrænset 
viden om retsbeskyttelsen af transkønnede, og at der desuden synes at være 
manglende viden om rettighederne internt i det transkønnede miljø. 

428 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review. 

429 Lehtonen, J, Mustola, K (2004): Straight People don’t tell, do they...? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, Helsinki, Arbejdsministeriet. 

430 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008): Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Bruxelles, ILGA-Europe. 
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God praksis i lovgivning: I Det Forenede Kongerige kræver forpligtelsen til 
ligestilling mellem kønnene (Gender Equality Duty), at alle offentlige 
myndigheder (inklusive disses leverandører) skal fjerne ulovlig 
forskelsbehandling og chikane på grund af køn og fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder, herunder transkønnede af begge køn. Denne 
forpligtelse til ligestilling mellem kønnene har skabt større opmærksomhed om 
transseksuelles behov på arbejdspladsen og har ført til ansættelse af flere 
medarbejdere, som underviser i transkønnedes forhold.431 

Uddannelse 

I Det Forenede Kongerige fremgik det af undersøgelsen ”Engendered 
Penalties”,432 at 64 % af kvinder med en mandlig identitet angav, at de var 
udsat for en eller form for chikane eller mobning i skolen, mens 44 % af 
personer, der var født som mand med kvindelig identitet, oplevede chikane 
eller mobning i skolen. Disse tal er betydeligt højere end for bøsser, lesbiske og 
heteroseksuelle af begge køn i tilsvarende undersøgelser. Det er ikke kun 
studiekammerater, der tilskynder til chikane i uddannelsesinstitutioner (71,6 % 
af personer født som kvinder og 55 % af personer født som mænd var ofre). Det 
lader til, at også lærere mobber børn, som er ikke-kønskonforme, idet 28,7 % af 
personer født som kvinder og 21 % af personer født som mænd har været udsat 
for denne form for overgreb. 

God praksis: Projektet “Students for Transgender Inclusion”, som drives af 
foreningen af nordiske LGBTQ-studenterorganisationer (Association of Nordic 
LGBTQ Student Organisations; ANSO) (december 2007-januar 2009) har til 
formål at give LGBTQ-studenterorganisationer viden om forhold for 
transkønnede ved at udarbejde, indsamle og distribuere uddannelsesmateriale 
og -forelæsninger. Konferencen Students for Transgender Inclusion, som blev 
afholdt i Århus i Danmark den 15.-21. maj 2008, havde deltagelse af LGBTQ-
aktivister fra alle de nordiske og baltiske lande. Et af resultaterne af 
konferencen er webstedet www.transweb.wordpress.com.433  

Sundhed 

Sundhedspleje har afgørende betydning for mange transkønnede, og samtidig 
udgør sundhedsplejen et af de største problemer i deres liv.  

Sundhedspleje, som retter sig specifikt mod transkønnede 

431 Equality and Human Rights Commission (2008): Overview of the gender equality duty, 
Guidance for public bodies working in England, Wales and Scotland. 

432 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 63-65. 

433 Kan ses på http://www.anso.dk/ (17.10.2008). 
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Sundhedspleje, som retter sig specifikt mod transkønnede (dvs. sundhedspleje, 
som er direkte relateret til en persons kønsidentitet), er en medicinsk 
nødvendighed og bør være omfattet af planerne for sundhedspleje på samme 
måde som andre medicinsk nødvendige procedurer. Dette princip har udgjort 
grundlaget for en række beslutninger, som er truffet af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, bl.a. sagerne van Kück mod Tyskland434 og L mod 
Litauen.435  

Transgender EuroStudy, som dækker hele Europa, viser imidlertid, at mere end 
80 % af respondenterne fik afslag på statslig støtte til hormonbehandlinger i 
forbindelse med kønsskifte (i mange tilfælde et behov, som fortsætter livet ud), 
mens 86 % fik afslag på statslig støtte til operation. Mere end halvdelen af de 
transkønnede respondenter oplyste, at de selv måtte finansiere deres 
behandling.436  

Derudover er det et problem at komme i kontakt med en sundhedsmedarbejder, 
som både er velinformeret og behandler den transkønnede med forståelse. Ca. 
en tredjedel af respondenterne fortalte, at de fik afslag på behandling, fordi en 
sundhedsmedarbejder ikke støttede kønsskifte. En fjerdel af respondenterne fik 
afslag, da de første gang konsulterede en læge eller psykiater i forbindelse med 
kønsskifte.437 I Det Forende Kongeriges undersøgelse ”Engendered 
Penalties”438 afslog 6,3 % af de transkønnede respondenters praktiserende læge 
deres anmodning om hjælp til behandling for forhold i forbindelse med 
kønsidentitet, ligesom 13,4 % ikke gav indtryk af, at de ønskede at hjælpe. 
Mens 80 % ønskede at hjælpe, var det kun 20 %, som faktisk var i stand til at 
hjælpe, fordi de havde den relevante viden på området. 60 % ønskede at hjælpe, 
men havde ikke adgang til de nødvendige oplysninger. 

Det sker kun sjældent, at sundhedspersonale har så omfattende viden om 
transkønnedes forhold, at det er til nogen hjælp. Eksempelvis er det så svært at 
finde en udbyder af sundhedsydelser i Ungarn, som er villig til (og i stand til) 
at hjælpe, at kun de mest ihærdige personer finder vej gennem systemet. Der er 

434 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Van Kück mod Tyskland, klagesag nr. 
35968/97 (dom af 12. juni 2003), i: International Commission of Jurists (2007): Sexual 
Orientation and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and 
Doctrinal References from the Council of Europe and the European Union, Geneve, 
International Commission of Jurists, s. 36. 

435 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: L mod Litauen, klagesag nr. 27527/97 (dom af 
11 september 2007), i: International Commission of Jurists (2007): Sexual Orientation and 
Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and Doctrinal References 
from the Council of Europe and the European Union, Geneve, International Commission of 
Jurists, s. 10. 

436 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008): Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Bruxelles, ILGA-Europe, s. 53 ff. 

437 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008): Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Bruxelles, ILGA-Europe, s. 55 ff. 

438 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 44. 
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rapporteret om tilfælde af korruption i forbindelse med lægehjælp til 
transkønnedes forhold.439 I situationer, hvor der kun er få 
sundhedsmedarbejdere, som er villige til at hjælpe, og hvor endnu færre er i 
stand til at hjælpe med de nødvendige medicinske procedurer i forbindelse med 
en kønsskifteoperation, er der en stor risiko for, at operationsmetoderne vil 
være farlige for patienten. 

I Polen bestemte et dekret fra sundhedsministeren (2003), at en 
kønsskifteoperation er at opfatte som en ”ikke-standardiseret sundhedsydelse” 
og derfor ikke er omfattet af den nationale sygesikringsordning.440  

Det fremgår af fotos, som er lagt på nettet, og af ikke-underbygget 
dokumentation, at operationsresultaterne generelt er dårlige, idet der kun er få 
veluddannede kirurger, som har den erfaring, som kræves for at kunne udføre 
denne form for kirurgi med et tilfredsstillende resultat. I Ungarn er forskerne 
gået så langt som at sige, at ”transfobi og manglende erfaring gør det 
usandsynligt, at behandlingen vil være sikker.”441 Ventelisterne til 
sundhedsydelser specifikt for transkønnede kan være meget lange: I Det 
Forende Kongerige er der en gennemsnitlig ventetid på to år.442 

I Det Forenede Kongerige konkluderede en undersøgelse i forbindelse med 
det skotske program for behovsvurdering (Scottish Needs Assessment 
Programme Survey), som var udført blandt alle sundhedsmedarbejdere, at den 
behandling, som udføres af sundhedspersonale, især psykiatere, ofte er præget 
af fordomme og udføres uden den nødvendige viden på området.443 I Ungarn 
konkluderede forskerne, at (hetero-)sexistiske holdninger til kønsidentitet er 
almindeligt forekommende hos personale inden for psykisk sundhed.444 Disse 
holdninger betyder også, at visse transkønnede bliver udelukket fra behandling, 
dvs. transkønnede, som: i) ikke tilpasser sig til kønsstereotyper; ii) ikke 
identificerer sig som åben bøsse eller lesbisk; eller, iii) erklærer, at de ikke 
dyrker nogen form for identificerbar sex. I Det Forenende Kongerige viser en 

439 Solymár, Bence (2005): The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System, i: Takács J. (ed.): A lélek műtétei [Operation af sjælen], Budapest: Új 
Mandátum Kiadó; Solymár, B, Takács, J (2007): Wrong Bodies and Real Selves. Transsexual 
People in the Hungarian Social and Health Care System, i: Kuhar, R, Takács, J (eds.) (2007): 
Beyond the Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana, 
Mirovni Institut. 

440 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008): Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Bruxelles, ILGA-Europe, s. 34. 

441 Solymár, Bence (2005): The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System, i: Takács J. (ed.): A lélek műtétei [Operation af sjælen], Budapest: Új 
Mandátum Kiadó. 

442 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 47. 

443 Scottish Needs Assessment Program (2001): Transsexualism and Gender Dysphoria in 
Scotland, Scottish Executive. 

444 Solymár, B, Takács, J (2007): Wrong Bodies and Real Selves. Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System, i: Kuhar, R, Takács, J (eds.) (2007): Beyond the 
Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana, Mirovni Institut. 
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undersøgelse blandt transkønnede om erfaringerne i Skotland, at en manglende 
forståelse og viden hos praktiserende psykiatere ofte har det resultat, at 
transkønnede får en utilstrækkelig behandling, som ikke opfylder deres behov, 
og som medfører, at der kan gå måneder eller år, før de transkønnede får 
mulighed for at komme til en udredning hos en erfaren kønsspecialist.445  

Den manglende viden, ikke alene hos fagfolk, men også i offentligheden, er 
særligt problematisk ifølge det nederlandske center for kønsrelaterede forhold, 
som opstiller ”kønsidentitetsproblemer” på top 10-listen over de mest stillede 
spørgsmål hos personer, der henvender sig.446 

Almen sundhedspleje 

Transseksuelles adgang til almen sundhedspleje, som ikke er specifikt relateret 
til transkønnede, undermineres ofte af fordomme hos sundhedspersonalet. En 
fjerdedel af respondenterne i EuroStudy-undersøgelsen447 henviste til 
behandling udført af sundhedspersonale, som gav bivirkninger hos dem, fordi 
de var transkønnede. En femtedel omtalte, at deres liv som transkønnet 
indvirker på den måde, de har adgang til sundhedsydelser. Som en konsekvens 
heraf angiver mange transkønnede, at de undgår lægebesøg så meget som 
muligt af frygt for uhensigtsmæssig adfærd. 

I undersøgelsen ”Engendered Penalties”448 i Det Forenede Kongerige blev det 
konstateret, at 22 % af respondenterne i undersøgelsen følte, at det at være 
transkønnet havde følger for den måde, hvorpå de havde adgang til 
rutinemæssig behandling, som ikke var relateret til deres status som 
transkønnet. 29 % af respondenterne følte, at det at være transkønnet havde en 
negativ indvirkning på den måde, hvorpå de blev behandlet af 
sundhedspersonalet. 

Resultaterne kan aflæses af sundhedsstatistikkerne: 20 % af de transkønnede 
respondenter i den svenske undersøgelse omtalte dårligt helbred (i 
sammenligning med 6 % hos befolkningen som helhed). Transkønnede omtalte 
desuden, at de havde et dårligere psykisk helbred end respondenter, der var 

445 Scottish Transgender Alliance (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary, Edinburgh, Equality Network, s. 18. 

446 Rutgers-Nisso Groep (2008): Trends in Seksualiteit in Nederland – Wat weten we anno 2008?, 
Utrecht, Rutgers-Nisso Groep. 

447 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008): Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Bruxelles, ILGA-Europe, s. 59 ff. 

448 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 46. 
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bøsser (7 %) eller lesbiske (20 %). Samtidig var de transkønnede mere 
tilbøjelige til at have søvnproblemer.449  

14 % af respondenterne i den skotske undersøgelse om transkønnedes 
erfaringer bedømte de praktiserende læger i den offentlige sygesikringsordning 
i Skotland (NHS) til at være ”meget dårlige” eller ”ekstremt dårlige”. 46 % 
bedømte ydelsen til at være ”meget god” eller ”ekstremt god”. Lægernes 
manglende viden og ofte uoverstigelige tekniske problemer med at ændre 
kønsmarkører i registrerede oplysninger (hvilket fører til mangel på privatlivets 
fred) var de punkter, der var genstand for størst bekymring.450  

Forsikringsselskaber giver jævnligt afslag på ansøgninger fra transkønnede. 
Der foreligger ikke-underbygget dokumentation om en transkønnet borger i 
Belgien, hvis private sygeforsikring ikke omfattede dækning af 
hospitalsudgifter, ligesom der i Nederlandene findes ikke ikke-underbygget 
dokumentation for, at forsikringsselskaber har afslået at yde livsforsikring til 
ansøgninger fra transkønnede, hvilket igen har givet problemer med at få 
realkreditlån. 

Selvmord 

30 % af de transkønnede respondenter i EuroStudy-undersøgelsen451 angav 
mindst ét selvmordsforsøg som voksen. Halvdelen af de transkønnede deltagere 
i en anden svensk undersøgelse oplyste, at de havde overvejet selvmord mindst 
en gang i deres liv, og 21 % havde efterfølgende forsøgt at føre denne 
overvejelse ud i livet.452 Tilsvarende oplyste 34,4 % af respondenterne i 
undersøgelsen ”Engendered Penalties” i Det Forenede Kongerige, at de havde 
forsøgt at begå selvmord mindst én gang som voksen.453 

God praksis: En rundbordsdiskussion viste, at Gents Universitet i Belgien 
havde etableret et medicinsk center for transkønnede, som var ledet af læger og 
terapeuter, men dog ikke psykiatere. Lægeteamet arbejder ud fra den 
forudsætning, at transseksualisme ganske enkelt er realiteten for nogle 
mennesker. Der tilbydes her psykiatriske ydelser til transkønnede, som har 

449 Statens Folkshälsoinstitut (2005): Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation. Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, FHI. 

450 Scottish Transgender Alliance (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary, Edinburgh, Equality Network, s. 15. 

451 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008): Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Bruxelles, ILGA-Europe, s. 49. 

452 Statens Folkshälsoinstitut (2005): Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation. Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, FHI, s. 21f. 

453 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities 
Review, s. 78. 

 137 

                                                      

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse



psykiske sundhedsproblemer på grund af stigmatisering, nervøsitet og andre 
relaterede forhold.454 

 

God praksis: I Det Forenede Kongerige har Sundhedsministeriet 
(Department of Health) arbejdet sammen med det transkønnede miljø om at 
udarbejde en række brochurer og vejledninger, som fås i bogform og på 
internettet, og som omhandler alle aspekter af sundhedsforholdene for 
transkønnede. Blandt vejledningerne skal nævnes en vejledning for 
praktiserende læger, en vejledning i hormonbehandling, behandling af unge 
samt en almen vejledning for transkønnede som personale og patienter i 
sundhedssektoren.455 

 

God praksis: I Tyskland giver informationssystemet Transray.com opdaterede 
oplysninger til transseksuelle i det transkønnede miljø. Der er tale om en 
omfattende samling, der indeholder oplysninger om transkønnede (4 000), 
aviser (750), forkortelser (200), forlagsvirksomheder, publikationer og artikler 
(>8 000), bøger (800), antologier (300), radioprogrammer (40), film (250) og 
konferencer (30).456 

Sport 

Som følge af nye regler for transkønnede sportsfolk ved de olympiske lege, 
som følges af mange andre ledende organer inden for sport, vil transkønnede 
sportsfolk i en årrække – i en overgangsperiode - være reelt udelukket fra 
konkurrencesport.457  

Denne beslutning vil formentlig forstærke den generelle opfattelse af, at 
transkønnede i samfundet vil være mindre tilbøjelige end ikke-transkønnede til 
at engagere sig i sportsaktiviteter. I den svenske undersøgelse var kun 9 % af de 
transkønnede respondenter engagerede i regelmæssige sportsaktiviteter, hvilket 
er langt under tallene for undersøgelsens homoseksuelle (45 %) og biseksuelle 
(43 %) respondenter - og endnu lavere end resten af samfundet.458 I den skotske 
undersøgelse af transkønnedes erfaringer erklærede 46 % af respondenterne, at 

454 Oplysninger fra TransGender Europe i forbindelse med en rådgivende rundbordskonference 
om bekæmpelse af homofobi og transfobi i EU, juni 2008, København. 

455 Oplysninger fra TransGender Europe i forbindelse med en rådgivende rundbordskonference 
om bekæmpelse af homofobi og transfobi i EU, juni 2008, København. 

456 Oplysninger fra TransGender Europe i forbindelse med en rådgivende rundbordskonference 
om bekæmpelse af homofobi og transfobi i EU, juni 2008, København. 

457 Cavanagh, S., Sykes, H (2006): Transsexual Bodies at the Olympics: The International 
Olympic Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games, i: 
Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, s. 78. 

458 Statens Folkshälsoinstitut (2005): Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation. Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, FHI, s. 28. 
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de aldrig havde benyttet nogen form for sports- eller fritidsfacilitet i 
Skotland.459  

Medier 

Mediernes fremstilling af de transkønnede er tilbøjelige til at latterliggøre 
gruppen, og medierne udstiller på denne måde en manglende viden om 
transkønnedes liv.460 I film fremstår transkønnede enten som martyrer eller 
forsvarsløse ofre for vold. Disse negative fremstillinger lægger op til et 
særdeles eksotisk og urealistisk billede af de transkønnedes miljø, samtidig 
med at der sker en overeksponering af visse aspekter af de transkønnedes liv i 
stedet for at fokusere på et miljø, som samtidigt er mangfoldigt og 
pulserende.461  

Asylforhold 

Nogle transkønnede har været i stand til at opnå asyl i forskellige EU-
medlemsstater, selv om intet peger i retning af en fælles politik. Det vides ikke, 
om personer, der befinder sig i en asylprocedure, er i stand til at få opfyldt 
deres sundhedsmæssige behov, eksempelvis adgangen til hormoner og/eller 
operation, i værtslandet. Det vides heller ikke, om placering sammen med 
potentielt transfobiske landsmænd udgør en trussel for transkønnede 
asylansøgere, eller om transkønnede asylansøgere overhovedet har adgang til 
det lokale transkønnede miljø og de støttestrukturer, der findes i miljøet.462 

Forskelsbehandling af flere grunde 

En gruppe af transkønnede, som risikerer forskelsbehandling af flere grunde, er 
transkønnede indvandrerkvinder, der arbejder som sexarbejdere, og hvoraf 
mange formodes at være indvandrere uden arbejds- eller opholdstilladelse. Der 
er tale om en isoleret gruppe med begrænsede ressourcer, og der foreligger kun 
begrænsede oplysninger om gruppens leveforhold og erfaringer. 

Der er også meget begrænset viden om situationen for transkønnede, som har 
en etnisk og/eller religiøs minoritetsbaggrund. Det er dog et faktum, at mange 
af disse kulturelle baggrunde må siges at være heterosexistiske og stive i deres 
opfattelse af kønsforhold, hvilket er med til at øge risikoen for transfobi.463 

459 Scottish Transgender Alliance (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary, Edinburgh, Equality Network, s. 19. 

460 Baseret på eksempler, som er indsamlet af Justus Eisfeld. 
461 E-mailkorrespondance med direktøren for Dutch Transgender Filmfestival, 14. juni 2008. 
462 Justus Eisfeld (2008): The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 

gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, s. 27-28.  
463 Tee, N, Hegarty, P (2006): Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 

United Kingdom, i: Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 70-80, Wiley 
InterScience. 
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Transkønnede med handicap er udsat for stærke fordomme. Et eksempel herpå 
er det engelske paralympisk forbunds (British Paralympic Association) reaktion 
på vedtagelsen af den britiske lov om kønsanerkendelse (Gender Recognition 
Act). Forbundet anmodede om en undtagelse med henvisning til ”alvorlig 
bekymring for, om det vil være muligt at beskytte sårbare voksne og børn, samt 
følgevirkningerne for frivillige ledere inden for handicapidræt – i forbindelse 
med de spørgsmål, der er fremsat af en person, som skal opereres”.464 

Ældre transkønnede har været genstand for marginalisering i deres teenageår, 
som voksne og ved livets afslutning. For den første generation af transkønnede, 
som har haft mulighed for at gennemgå hormonbehandling og/eller kirurgiske 
indgreb, opstår der relevante spørgsmål om virkningerne på lang sigt af brugen 
af hormoner i forbindelse med kønsskiftet og behandlingen af disse personer på 
plejehjem og behandlingsinstitutioner. En værdig behandling af ældre 
transkønnede, hvoraf mange fortsat holder deres identitet skjult, bliver truet, i 
takt med at de bliver mere og mere afhængige af hjælp fra andre mennesker og 
kan blive tvunget til at afsløre deres kønsstatus, det være sig af praktiske og 
andre grunde.465 

Transkønnede børn og unge står ligeledes over for helt særlige problemer. Det 
er sandsynligt, at ikke-kønskonforme børn, vil være udsat for konsekvenserne 
af andres reaktioner på deres adfærd samt den tvivl, undertrykkelse og 
fejldiagnosticering, de rammes af.466 

Transkønnede, som desuden identificerer sig som lesbisk, bøsse eller biseksuel, 
er udsat for samme type fordomme som andre LGB’ere i samfundet, hvilket 
forstærker en allerede høj grad af overgreb. Desuden værdsættes de ikke fuldt 
ud for deres seksuelle orientering, eller deres seksuelle orientering forveksles 
med deres kønsidentitet. Graden af accept internt i LGB-grupper kan variere 
meget, alt efter gruppen. Mens crossdressere i lang tid har været en del af den 
homoseksuelle kultur i mange lande,467 ses ofte en meget lav grad af accept af 
transseksuelle mænd og kvinder.  

God praksis: I Tyskland findes der et websted for unge transkønnede og deres 
familie og venner, som hedder ”Young T – Where you’re always welcome!”. 

464 Cavanagh, S., Sykes, H (2006): Transsexual Bodies at the Olympics: The International 
Olympic Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games, i: 
Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, s. 90. 

465 Witten, T, Whittle, S (2004): TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law, Deakin 
Law Review, Vol. 9 Nr. 2, 2004. 

466 Justus Eisfeld (2008): The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, s. 32. 

467 Brooks, R (2000): Cross-Dressing in Bulgaria. Gay-Identity, Post-Communist Fear, and 
Magical Love, som findes på http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html (22.05.2008). 
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Webstedet tilbyder information og udveksling med andre personer i samme 
situation og hjælper unge transkønnede med at finde venner.468  

God praksis: I Det Forenede Kongerige har Age Concern udgivet en 
brochure med titlen ”Planlægning af den tredje alder – transkønnede” 
(”Planning for later life – transgender people”).469 

 

468 Oplysninger fra TransGender Europe i forbindelse med en rådgivende rundbordskonference 
om bekæmpelse af homofobi og transfobi i EU, juni 2008, København. 

469 Kan ses på http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp 
(13.06.2008). 
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Konklusioner 
LGBT’ere oplever homofobi, transfobi og forskelsbehandling på forskellige 
måder, herunder både direkte og indirekte forskelsbehandling samt homofobisk 
og transfobisk mobning og chikane. Dette kommer ofte til udtryk i form af 
nedværdigende eller nedsættende udtalelser, øgenavne, fornærmelser eller brug 
af groft sprog. Desuden er der konstateret verbale og fysiske overgreb på 
LGBT’ere i alle medlemsstater.  

Denne situation påvirker på forskellige måder det liv, der leves af LGBT’ere. 
Lige fra de yngste aldersgrupper bruges der nedsættende ord om bøsser og 
lesbiske i skolerne. På arbejdspladsen kan chikane forekomme dagligt. Forhold 
mellem LGBT’ere er ofte kendetegnet af manglende mulighed for at sikre 
hinanden som registrerede partnere. På plejehjem er der nogle gange slet ingen 
opmærksomhed om LGBT’eres behov.  

Der er konstateret negative holdninger til LGBT’ere i alle EU’s medlemsstater. 
Nogle EU-borgere oplyser, at de ikke ville bryde sig om at have en 
homoseksuel som ven, kollega eller nabo. Nogle ville heller ikke bryde sig om, 
at en slægtning var i et forhold med en transkønnet. Nogle mennesker mener, at 
LGBT’ere ikke bør arbejde som lærer. Andre er af den opfattelse, at LGBT’ere 
ikke bør være synlige på offentlige steder. Og endelig er der dem, som mener, 
at homoseksualitet er en sygdom, som burde behandles medicinsk. 

Manglende synlighed og udbredelse af forskelsbehandling 

Rapporten viser, at LGBT’eres ”usynlighed” i forskellige sektorer af EU-
samfundet udgør et stort problem. Det forhold, at mange LGBT’ere ikke er 
åbne om deres status, kan betyde, at tilfælde, hvor LGBT’erne reelt udsættes 
for eller har en oplevelse af, at de udsættes for forskelsbehandling, ikke 
medtages i statistikkerne eller ikke kommer til myndighedernes kendskab, 
eftersom de ikke bliver anmeldt eller registreret som klager, som skal udredes i 
retssystemet.  

Desuden viser undersøgelsen, at mange LGBT’ere lever efter en 
usynlighedsstrategi, som bl.a. skyldes frygten for homofobi, transfobi og 
forskelsbehandling. Denne strategi kombineret med en manglende viden om 
rettigheder forhindrer LGBT’erne i at rapportere tilfælde, hvor de har været 
udsat for forskelsbehandling.  

Dette billede harmonerer godt med konklusionerne i de fleste nationale 
ligestillingsorganer, som lægger op til, at antallet af rapporterede sager med 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering ligger på et lavt niveau i 
sammenligning med andre grunde til forskelsbehandling. Disse faktorer 
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bidrager til, at forskelsbehandling af LGBT’ere bliver mindre synlig, og at det 
er svært at fastslå det faktiske omfang. 

Homofobi, transfobi og forskelsbehandling er i undersøgelsen blevet defineret 
som forhold, der udelukker LGBT-borgere fra at kunne deltage fuldt ud i det 
sociale og politiske liv.  

Det fremgår af rapporten, at forskelsbehandling og homofobi stiller LGBT’ere i 
en ufordelagtig situation på alle områder af det sociale liv, eksempelvis:  

Hadeforbrydelser (hate crime) mod LGBT’ere er et udbredt fænomen, som på 
forskellige måder har konsekvenser for LGBT’erne i alle medlemsstater. På 
baggrund af en lav rapporteringsgrad er der ikke overensstemmelse med de 
officielle tal og den faktiske forekomst af hadeforbrydelser. 

I de senere år har forbud og administrative hindringer i nogle medlemsstater 
blokeret for tilrettelæggelse af fredelige offentlige LGBT-demonstrationer, og 
der har været mange tilfælde af voldelige overgreb på parader og 
demonstrationer arrangeret af LGBT’ere. 

Der kan konstateres eksempler på homofobiske udtalelser i medierne, nogle 
gange formuleret af fremstående politiske og religiøse ledere. 

LGBT’ernes familie står over for helt særlige problemer på grund af en 
samfundsmæssig stigmatisering og den manglende institutionelle anerkendelse 
af forhold mellem LGBT’ere. 

LGBT’ere er udsat for homofobi og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på 
en række forskellige måder: Direkte forskelsbehandling, chikane, mobning, hån 
og social udstødelse. 

Der konstateres tilfælde af mobning og chikane af LGBT’ere i 
uddannelsesmiljøer i hele EU, ikke mindst i form af verbal homofobi, idet der 
anvendes negative termer for bøsser, lesbiske og transseksuelle. 

Der er tilfælde af forskelsbehandling af LGBT’ere i sundhedssektoren. Blandt 
de negative oplevelser skal nævnes, at seksuel orientering benævnes som en 
forstyrrelse eller sygdom, og der tages udgangspunkt i den antagelse, at klienter 
og patienter er heteroseksuelle. 

LGBT’ere løber ind i særlige problemer, når de ansøger om asyl.  

Mangel på data og forskning 

Officielle statistiske data 

Der indsamles kun officielle data om forskelsbehandling i nogle få 
medlemsstater og da kun på særlige områder: 

 143 

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse



Strafferet (homofobiske hadefulde udtalelser og hadeforbrydelser): Der er 
indsamlet data om antallet af politirapporter eller domstolsafgørelser i Litauen, 
Det Forende Kongerige og Sverige. Der er ikke indsamlet data i de øvrige 24 
medlemsstater.  

Beskæftigelsesdirektivet: Der er indsamlet data om antallet af klager over 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i Østrig, Den Tjekkiske 
Republik, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Nederlandene, 
Rumænien og Sverige. Der foreligger ikke data fra de øvrige 17 
medlemsstater.  

Tildeling af asyl: Der foreligger data om antallet af LGBT’ere, som har 
asyl/nyder subsidiær beskyttelse med henvisning til forfølgelse på grund af 
seksuel orientering, fra Østrig, Belgien, Cypern, Letland og Estland. Der 
foreligger ikke data fra de øvrige 22 medlemsstater.  

Det ligger klart, at rapporteringssystemer for national indsamling af officielle 
data enten ikke eksisterer eller er utilstrækkelige i de fleste medlemsstater.  

En væsentlig datamangel 

Der er en væsentlig mangel på både videnskabelige undersøgelser og uofficielle 
data fra ngo’er om homofobi, transfobi og forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering og kønsidentitet i mange medlemsstater og på EU-plan. De 
eksisterende data fra undersøgelser, som er udført i de forskellige nationale 
sammenhænge, er baseret på forskellige metoder, som gør det svært at foretage 
en komparativ analyse til belysning af omfanget af forskelsbehandling på grund 
af seksuel orientering og kønsidentitet i hele EU på alle de områder, der 
vedrører LGBT’ere. 

Analysen af denne datamangel viser, at der er tale om en grundlæggende 
mangel på kvantitative og kvalitative undersøgelser og statistikker om alle de 
tematiske områder, som er behandlet i rapporten. Det område, som lader til at 
være bedst undersøgt, handler om holdninger til LGBT’ere. Områderne 
hadeforbrydelser og hadefulde udtalelser, adgang til sundhedsydelser, 
arbejdsmarkedet og uddannelse er undersøgt i en vis udstrækning i nogle 
medlemsstater. Derimod lader der til at være en decideret mangel på 
undersøgelser af transkønnedes forhold, forskellige former for 
forskelsbehandling, religion, forsamlingsfrihed, asyl og sport i alle EU’s 
medlemsstater. 
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Bilag 1 Landerapporternes forfattere 

Land Navn 

Østrig Gudrun Hauer og Kurt Krickler. 

Belgien Alexis Dewaele og David Paternotte. 

Bulgarien Milena Dimitrova, forsker, agenturet for forskning i sociale og 
markedsmæssige forhold (Agency for Social and Market Research). 

Cypern Nicos Trimikliniotis, adjungeret professor og direktør, centret for studier i 
migration samt interetniske og arbejdsmarkedsmæssige forhold ved 
Nicosia Universitet (Centre for the study of Migration, Inter-ethnic & 
Labour Relations at University of Nicosia) (Intercollege) og Stavros 
Stavrou Karayanni. 

Den Tjekkiske 
Republik 

Olga Pechová, PhD, psykolog, og Martina Stepánková, advokat.  

Danmark Mads Ted Drud-Jensen, sociolog. 

Estland Agnes Alvela. 

Finland Kati Mustola, professor i sociologi, Helsingfors Universitet. 
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Frankrig Natacha Chetcuti. 

Tyskland Dominic Frohn og Patrick Stärke. 

Grækenland Miltos Pavlou. 

Ungarn Judit Takács, Phd, Ungarns videnskabsakademi (Hungarian Academy of 
Sciences) 

Irland Judy Walsh, amanuensis i jura og leder af ligestillingsstudier ved 
University College Dublin og Ad Astra, forskningsstipendiat Catherine 
Conlon ved University College Dublin. 

Italien Chiara Bertone, forsker og amanuensis, Piemonte Orientale Universitet. 

Letland Victor Makarov. 

Litauen Arturas Tereskinas, adjungeret professor i sociologi, Vytautas Magnus 
Universitet. 

Luxembourg Christel Baltes-Loehr, docent, Roby Antony, Pia Back, Marion Huss, 
Adrienne Ouafo og Sandy Vitali. 

Malta Marceline Naudi, PhD. 

Nederlandene Projektgruppe. 
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Polen Ireneusz Krzeminski, professor, Warszavas Universitet. 

Portugal Teresa Líbano Monteiro, forsker og adjungeret professor, Verónica 
Policarpo, PhD-studerende, og Francisco Vieira da Silva, forsker, Institut 
for Socialvidenskab, Lissabons Universitet. 

Rumænien Florin Buhuceanu, formand for LGBT-organisationen Accept. 

Slovakiet Paula Jojart, forsker, Comenius Universitet, og Roman Kollárik. 

Slovenien Roman Kuhar, adjungeret professor, Fredsinstituttet (Peace Institute), 
Ljubljana. 

Spanien Kerman Calvo. 

Sverige Ulrika Westerlund, journalist og næstformand for RFSL. 

Det Forenede 
Kongerige 

Surya Monro, socialforsker. 
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Bilag 2 Aktører - e-spørgeskema 
Indledning 
 
Komparativ undersøgelse af forskelsbehandling af LGBT’ere i EU 
 
Dette spørgeskema indgår i en komparativ undersøgelse af 
forskelsbehandling af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) 
i EU. Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål, som tager 
udgangspunkt i din organisations fokusområde. 
 
Spørgeskemaet er opdelt i tre dele.  
 
1. En beskrivelse af din organisation. 
 
2. En vurdering af den aktuelle situation for forskelsbehandling og 
manglende ligebehandling af LGBT’ere i dit land. 
 
3. Et overblik over de aktiviteter, som er udført af ngo’er, nationale 
ligestillingsorganer og offentlige myndigheder i forbindelse med 
forskelsbehandling og manglende ligebehandling af LGBT’ere. 
 
 
På vegne af DIHR og COWI takker vi dig, fordi du har taget dig tid til at 
udfylde spørgeskemaet. 
 
Tryk på knappen ”Start interview” for at fortsætte til spørgeskemaet. 
 
Spørgsmål, som beskriver din organisation. 
 
1. Angiv, i hvilket land din organisation er hjemmehørende? 

  Østrig 
  Finland 
  Belgien 
  Bulgarien 
  Cypern 
  Den Tjekkiske Republik 
  Danmark 
  Frankrig 
  Luxembourg 
  Sverige 
  Spanien 
  Slovenien 
  Slovakiet 
  Rumænien 
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  Portugal 
  Polen 
  Estland 
  Malta 
  Det Forenede Kongerige 
  Litauen 
  Letland 
  Italien 
  Irland 
  Ungarn 
  Grækenland 
  Tyskland 
  Nederlandene 

 
2. Angiv organisationstype 

 Offentlig myndighed (dog ikke nationalt ligestillingsorgan)  
 Nationalt ligestillingsorgan 
 Ikke-statslig organisation (ngo) 

 
Spørgsmål, der beskriver din organisation 
[Kun ngo’er skal besvare dette spørgsmål.] 
3. Angiv organisationens målgruppe(r) 

  Bøsser 
  Lesbiske 
  Biseksuelle 
  Transkønnede 

 
[Kun organisationer, som ikke er en ngo, skal besvare dette spørgsmål.] 
4. Angiv organisationens interesseområder 

  Strafferet (f.eks. hadeforbrydelser) 
  Familiemæssige og sociale forhold 
  Arbejdsmarkedet 
  Asyl og familiesammenføring 
  Uddannelse 
  Sundhedssektoren 
  Religion 
  Sport 
  Medier 
  Transkønnedes forhold 
  Andre (åbent tekstfelt) 

 
Generelle holdninger 
Din bedømmelse af offentlighedens generelle holdninger til LGBT’ere. 
Bedøm, hvordan LGBT’s generelt accepteres i dit land. 
 
5. Lesbiske 

  1. Ingen accept 
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  2. Accept hos et mindretal 
  3. Accept hos halvdelen 
  4. Accept hos et flertal 
  5. Fuldstændig accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
6. Bøsser 

 1. Ingen accept 
 2. Accept hos et mindretal 
 3. Accept hos halvdelen 
 4. Accept hos et flertal 
 5. Fuldstændig accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 
 

7. Biseksuelle 
 1. Ingen accept 
 2. Accept hos et mindretal 
 3. Accept hos halvdelen 
 4. Accept hos et flertal 
 5. Fuldstændig accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
8. Transkønnede 

 1. Ingen accept 
 2. Accept hos et mindretal 
 3. Accept hos halvdelen 
 4. Accept hos et flertal 
 5. Fuldstændig accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Strafferet - forsamlingsfrihed/ytringsfrihed 
Din bedømmelse af, hvilke muligheder LGBT’ere har for at påberåbe sig deres 
politiske rettigheder og deltage i det offentlige rum. 
 
9. Angiv, hvordan du bedømmer LGBT’eres muligheder for at 
ytre/tilkendegive deres interesser i forhold, som er knyttet til 
forsamlingsfrihed og ytringsfrihed, i sammenligning med ikke-LGBT’ere 
(f.eks. planlægning af og deltagelse i parader, tilkendegivelse af holdninger 
i medierne og etablering af foreninger). 

 1. Ingen muligheder 
 2. Kun få muligheder 
 3. Nogle muligheder 
 4. Mange muligheder 
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 5. Lige muligheder 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
10. Angiv, om der i dit land findes officielle bestemmelser, retningslinjer 
osv., som begrænser især LGBT’eres muligheder for at udøve deres ret til 
forsamlingsfrihed eller ytringsfrihed (i nogle europæiske lande findes der 
politiske grupper, som ikke har tilladelse til at gennemføre protestmarcher 
eller opstille til politiske hverv på grund af en særlig lovgivning).  

 Ja 
 Nej 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
11. I bekræftende fald, angiv navnet på denne lov eller praksis.  

 Indtast tekst 
 
Strafferet - forsamlingsfrihed 
Din bedømmelse af, hvilke muligheder LGBT’ere har for at påberåbe sig deres 
politiske rettigheder og deltage i det offentlige rum. 
 
Bedøm, om LGBT’ere anerkendes som lige deltagere på den politiske scene i 
dit land (f.eks. muligheder for at blive valgt som politiker for en person, som er 
åbent bøsse, lesbisk, biseksuel eller transkønnet). 
 
12. Lesbiske 

  1. Anerkendes ikke 
  2. Anerkendes i nogen udstrækning 
  3. Anerkendes af de fleste 
  4. Anerkendes næsten fuldt ud 
  5. Anerkendes fuldstændigt 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
13. Bøsser 

 1. Anerkendes ikke 
 2. Anerkendes i nogen udstrækning 
 3. Anerkendes af de fleste 
 4. Anerkendes næsten fuldt ud 
 5. Anerkendes fuldstændigt 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
14. Biseksuelle 

 1. Anerkendes ikke 
 2. Anerkendes i nogen udstrækning 
 3. Anerkendes af de fleste 
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 4. Anerkendes næsten fuldt ud 
 5. Anerkendes fuldstændigt 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
15. Transkønnede 

 1. Anerkendes ikke 
 2. Anerkendes i nogen udstrækning 
 3. Anerkendes af de fleste 
 4. Anerkendes næsten fuldt ud 
 5. Anerkendes fuldstændigt 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Strafferet - retsbeskyttelse 
Din bedømmelse af LGBT’eres retsstatus i dit land. 
 
Angiv, hvordan du bedømmer graden af LGBT’s retsbeskyttelse mod 
forskelsbehandling/manglende ligebehandling. 
 
16. Sociale love (f.eks. lige adgang til sociale ydelser)  

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
17. Arbejdsmarkedsbestemmelser (f.eks. manglende goder på 
beskæftigelsesområdet for partnere af samme køn) 

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
18. Ejendomsretlige bestemmelser (f.eks. det forhold, at nogle ikke har ret 
til at eje eller købe bestemte ting)  

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
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  Kan ikke besvares/Ikke relevant 
 
19. Religiøse bestemmelser (f.eks. begrænsninger i adgangen til bestemte 
kirkelige ritualer, som er godkendt i loven) 

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
20. Familielovgivning (f.eks. det forhold, at bestemte love kun gælder 
heteroseksuelle par, således at partnerskaber mellem personer af samme 
køn udsættes for forskelsbehandling)  

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
21. Skattelove (f.eks. det forhold, at visse skattefordele har virkning for 
heteroseksuelle partnerskaber og ikke for andre) 

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
22. Politiske rettigheder (f.eks. forsamlingsfrihed og retten til lige adgang 
til offentlig finansiering af politiske aktiviteter)  

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
23. Immigrationslove (f.eks. anerkendelse af forfølgelse på grund af seksuel 
orientering som grundlag for asyl) 

  1. Ingen beskyttelse 
  2. Lav grad af beskyttelse 
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  3. Nogen beskyttelse 
  4. God beskyttelse 
  5. Høj grad af beskyttelse 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Strafferet – hadeforbrydelser (hate crimes) 
Din bedømmelse af LGBT’eres status i forhold til chikane og overgreb på grund 
af seksuel orientering i dit land (de såkaldte hadeforbrydelser). 
 
24. Angiv, hvordan du bedømmer graden af chikanerende overgreb og 
hændelser på grund af seksuel orientering.  

  1. Ikke-eksisterende/Lav grad 
  2. Forholdsvis lav grad 
  3. Middel grad 
  4. Forholdsvis høj grad 
  5. Høj grad 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Din bedømmelse af LGBT’eres status i forhold til chikane og overgreb på grund 
af seksuel orientering (de såkaldte hadeforbrydelser). 
 
25. Bedøm, hvor alvorligt offentlige myndigheder efter din mening opfatter 
hadeforbrydelser rettet mod LGBT’ere i sammenligning med overgreb på 
andre personer.  

 1. Tager ikke problemet alvorligt 
 2. Tager problemet en smule alvorligt 
 3. Tager problemet forholdsvis alvorligt 
 4. Tager problemet alvorligt 
 5. Tager problemet meget alvorligt 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Familiemæssige og sociale forhold 
Din bedømmelse af situationen for LGBT’ere i forbindelse med familiemæssige 
og sociale forhold. 
 
26. Angiv, om et offentligt godkendt og registreret partnerskab mellem to 
personer af samme køn er muligt i dit land.  

 Ja 
 Nej 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 
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27. Angiv, hvordan du bedømmer graden af administrative og 
proceduremæssige hindringer/problemer for personer, som lever i et 
partnerskab mellem to personer af samme køn, der ikke er godkendt i dit 
land (dvs. ikke registreret partnerskab).  

 1. Mange hindringer/problemer 
 2. En del hindringer/problemer 
 3. Nogle hindringer/problemer 
 4. Få hindringer/problemer 
 5. Ingen hindringer/problemer 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
28. Et partnerskab mellem to personer af samme køn i mit land kan 
godkendes eller anerkendes. (Tillades det eksempelvis i lovgivningen, og 
betragtes det som gyldigt ud fra egne kriterier?) (Der kan afgives flere 
svar.)  

 I henhold til almindelig lovgivning 
 I henhold til særlig lovgivning 
 Af andre (f.eks. kommuner). I bekræftende fald, besvar næste 

spørgsmål.  
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
29. Bedøm, om offentlige myndigheder giver samme adgang til offentlige 
ydelser for par af samme køn som for heteroseksuelle par (f.eks. i forhold 
til anerkendelse af partnere af samme køn i skoler og på hospitaler).  

 1. Ingen adgang/Lav grad af adgang 
 2. Forholdsvis lav grad af adgang 
 3. Moderat grad af adgang 
 4. Forholdsvis høj grad af adgang 
 5. Høj grad af adgang 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
[Kun ngo’ere skal besvare dette spørgsmål.] 
Arbejdsmarkedet 
Din bedømmelse af LGBT’eres muligheder på arbejdsmarkedet. 
 
30. Angiv, hvordan du bedømmer adgangen til lige muligheder for at finde 
arbejde for lesbiske, bøsser og biseksuelle i sammenligning med 
heteroseksuelle. (Vil en afsløring af ansøgerens seksuelle orientering f.eks. 
være en ulempe i jobansøgningssituationen i sammenligning med en 
heteroseksuel ansøger?)  

 1. Ulige muligheder 
 2. Forholdsvis ulige muligheder 
 3. Moderat lige muligheder 
 4. Forholdsvis lige muligheder 
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 5. Lige muligheder 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
31. Angiv, hvordan du bedømmer adgangen til lige muligheder for at finde 
arbejde for transkønnede i sammenligning med heteroseksuelle. (Vil en 
åben transkønnet person f.eks. blive behandlet ufordelagtigt i en 
jobansøgningssituation i sammenligning med andre?)  

 1. Ulige muligheder 
 2. Forholdsvis ulige muligheder 
 3. Moderat lige muligheder 
 4. Forholdsvis lige muligheder 
 5. Lige muligheder 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Angiv din bedømmelse af, hvorvidt LGBT’ere har lige muligheder for 
forfremmelser i karrieren i sammenligning med ikke-LGBT’ere. 
 
32. Lesbiske 

 1. Ulige muligheder 
 2. Forholdsvis ulige muligheder 
 3. Moderat lige muligheder 
 4. Forholdsvis lige muligheder 
 5. Lige muligheder 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
33. Bøsser 

 1. Ulige muligheder 
 2. Forholdsvis ulige muligheder 
 3. Moderat lige muligheder 
 4. Forholdsvis lige muligheder 
 5. Lige muligheder 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
34. Biseksuelle 

 1. Ulige muligheder 
 2. Forholdsvis ulige muligheder 
 3. Moderat lige muligheder 
 4. Forholdsvis lige muligheder 
 5. Lige muligheder 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 
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35. Transkønnede 
 1. Ulige muligheder 
 2. Forholdsvis ulige muligheder 
 3. Moderat lige muligheder 
 4. Forholdsvis lige muligheder 
 5. Lige muligheder 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Bedøm, i hvilken grad LGBT’ere får lige betaling (lønninger, herunder goder og 
partnergoder) i sammenligning med ikke-LGBT’ere. 
 
36. Lesbiske 

  1. Ulige betaling 
  2. Forholdsvis ulige betaling 
  3. Moderat lige betaling 
  4. Forholdsvis lige betaling 
  5. Lige betaling 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
37. Bøsser 

  1. Ulige betaling 
  2. Forholdsvis ulige betaling 
  3. Moderat lige betaling 
  4. Forholdsvis lige betaling 
  5. Lige betaling 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
38. Biseksuelle 

  1. Ulige betaling 
  2. Forholdsvis ulige betaling 
  3. Moderat lige betaling 
  4. Forholdsvis lige betaling 
  5. Lige betaling 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
39. Transkønnede 

  1. Ulige betaling 
  2. Forholdsvis ulige betaling 
  3. Moderat lige betaling 
  4. Forholdsvis lige betaling 
  5. Lige betaling 
  Ved ikke 
  Kan ikke besvares/Ikke relevant 
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Asyl og familiesammenføring 
Din bedømmelse af LGBT’ere i forhold til asyl og familiesammenføring. 
 
40. Angiv, hvordan du bedømmer de offentlige myndigheders almindelige 
viden om LGBT’ere, som ansøger om asyl, og om par af samme køn, som 
ansøger om familiesammenføring.   

 1. Ingen viden/Lav grad af viden 
 2. Forholdsvis lav grad af viden 
 3. Moderat grad af viden 
 4. Forholdsvis høj grad af viden 
 5. Høj grad af viden 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
41. Angiv, hvordan du bedømmer den betydning, som offentlige 
myndigheder tillægger LGBT’ere, som ansøger om asyl eller 
flygtningestatus.  

 1. Tillægger det ikke betydning 
 2. Tillægger det en smule betydning 
 3. Tillægger det en del betydning 
 4. Tillægger det en forholdsvis stor betydning 
 5. Tillægger det stor betydning 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
[Kun ngo’ere skal besvare dette spørgsmål.] 
 
42. Angiv din bedømmelse af, hvor vigtig LGBT-miljøet finder LGBT-
asylansøgere og par af samme køn, der ansøger om familiesammenføring.  

 1. Ikke vigtigt 
 2. Lidt vigtigt 
 3. Forholdsvis vigtigt 
 4. Vigtigt 
 5. Meget vigtigt 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Uddannelse 
Din bedømmelse af LGBT’ere i forbindelse med uddannelsesmæssige forhold. 
Angiv, hvordan du bedømmer graden af accept af LGBT’ere hos 
skolepersonale på følgende uddannelsesniveauer: 
 
43. Grundskoleuddannelse (0-9 år) 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
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 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
44. Gymnasieuddannelse 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
45. Post-gymnasial uddannelse (kortere uddannelser, ½-2 år) 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
46. Videregående uddannelser, niveau B (erhvervs-/faglige uddannelser, 3-
4 år) 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
47. Videregående uddannelser, niveau A (universitets- eller 
forskeruddannelser, 3-8 år) 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Angiv, hvordan du bedømmer graden af accept af LGBT’ere hos andre 
elever/studerende på følgende uddannelsesniveauer: 
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48. Grundskoleuddannelse (0-9 år) 
 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
49. Gymnasieuddannelse 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
50. Post-gymnasial uddannelse (kortere uddannelser, ½-2 år) 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
51. Videregående uddannelser, niveau B (erhvervs-/faglige uddannelser, 3-
4 år) 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
52. Videregående uddannelser, niveau A (universitets- eller 
forskeruddannelser, 3-8 år) 

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 
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Angiv, i hvilken grad skolernes læseplaner efter din begømmelse tager hensyn 
til LGBT-relaterede emner på følgende uddannelsesniveauer. 
 
53. Grundskoleuddannelse (0-9 år) 

 1. Der er ikke noget hensyn 
 2. Der er en lav grad af hensyn 
 3. Der er en acceptabel grad af hensyn 
 4. Der er en forholdsvis høj grad af hensyn 
 5. Der er en høj grad af hensyn 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
54. Gymnasieuddannelse 

 1. Der er ikke noget hensyn 
 2. Der er en lav grad af hensyn 
 3. Der er en acceptabel grad af hensyn 
 4. Der er en forholdsvis høj grad af hensyn 
 5. Der er en høj grad af hensyn 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
55. Post-gymnasial uddannelse (kortere uddannelser, ½-2 år) 

 1. Der er ikke noget hensyn 
 2. Der en lav grad af hensyn 
 3. Der en acceptabel grad af hensyn 
 4. Der er en forholdsvis høj grad af hensyn 
 5. Der er en høj grad af hensyn 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
56. Videregående uddannelser, niveau B (erhvervs-/faglige uddannelser, 3-
4 år) 

 1. Der er ikke noget hensyn 
 2. Der en lav grad af hensyn 
 3. Der en acceptabel grad af hensyn 
 4. Der er en forholdsvis høj grad af hensyn 
 5. Der er en høj grad af hensyn 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
57. Videregående uddannelser, niveau A (universitets- eller 
forskeruddannelser, 3-8 år) 

 1. Der er ikke noget hensyn 
 2. Der en lav grad af hensyn 
 3. Der en acceptabel grad af hensyn 
 4. Der er en forholdsvis høj grad af hensyn 
 5. Der er en høj grad af hensyn 
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  Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Sundhedssektoren 
Din bedømmelse af LGBT’ere i forbindelse med sundhedssektoren. 
 
58. Angiv, hvordan du bedømmer den almindelige holdning i 
sundhedssektoren til særlige behov i relation til LGBT’ere (f.eks. lesbiske, 
som har behov for assistance til kunstig befrugtning eller anerkendelse af 
partnere af samme køn som pårørende/familiemedlemmer).  

 1. Negativ holdning 
 2. Forholdsvis negativ holdning 
 3. Moderat holdning 
 4. Forholdsvis positiv holdning 
 5. Positiv holdning 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
59. Angiv, hvordan du bedømmer den almindelige holdning blandt 
sundhedspersonale til homoseksuelle mænd, der er smittet med hiv/aids. 

 1. Negativ holdning 
 2. Forholdsvis negativ holdning 
 3. Moderat holdning 
 4. Forholdsvis positiv holdning 
 5. Positiv holdning 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Religion 
Din bedømmelse af anerkendelsen af LGBT’ere i hovedreligionerne. 
 
60. Et partnerskab mellem to personer af samme køn i mit land kan 
godkendes eller anerkendes af (tillades det eksempelvis af en religion, og 
betragtes det som gyldigt ud fra egne kriterier?) (der kan afgives flere 
svar):  

  Den nationale religion i mit land 
  Andre religioner i mit land 
  Ved ikke/Ikke relevant 

 
Sport 
Din bedømmelse af LGBT’ere på sportsområdet. 
 
61. Angiv, hvordan du bedømmer muligheden for, at LGBT’ere kan være 
åbne om deres seksuelle orientering, når de dyrker sport på privat plan.  

 1. Ingen mulighed 
 2. Lav grad af mulighed 
 3. Moderat grad af mulighed 
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 4. Forholdsvis høj grad af mulighed 
 5. Høj grad af mulighed 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
62. Angiv, hvordan du bedømmer graden af accept af åbne LGBT’ere, der 
dyrker sport.  

 1. Ingen accept/Lav grad af accept 
 2. Lav grad af accept 
 3. Moderat grad af accept 
 4. Forholdsvis høj grad af accept 
 5. Høj grad af accept 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Medier 
Din bedømmelse af, hvordan LGBT’ere behandles af offentligt ejede medier 
(tv, aviser, websteder tilhørende offentlige radiofonier, internet osv.). 
 
63. Angiv, hvordan du bedømmer den almindelige behandling af LGBT’ere 
i medierne.  

 1. Negativ behandling 
 2. Forholdsvis negativ behandling 
 3. Neutral behandling 
 4. Forholdsvis positiv behandling 
 5. Positiv behandling 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
64. Angiv, om LGBT’ere efter din begømmelse fremstilles stereotypt i 
medierne, eller om de beskrives nuanceret.  

 1. Udpræget stereotyp gengivelse 
 2. Stereotyp gengivelse i nogen grad 
 3. Ligelig fordeling mellem stereotyp gengivelse og nuanceret 

beskrivelse 
 4. Forholdsvis nuanceret beskrivelse 
 5. Nuanceret beskrivelse 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
Transkønnedes forhold 
Din bedømmelse af situationen for de transkønnede. 
 
65. Angiv, hvordan du bedømmer den generelle viden om transkønnede i 
offentligheden.  

 1. Ingen viden/Lav grad af viden 
 2. Forholdsvis lav grad af viden 
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 3. Moderat grad af viden 
 4. Forholdsvis høj grad af viden 
 5. Høj grad af viden 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
66. Angiv, hvordan du bedømmer de offentlige myndigheders viden om 
transseksuelle.  

 1. Ingen viden/Lav grad af viden 
 2. Forholdsvis lav grad af viden 
 3. Moderat grad af viden 
 4. Forholdsvis høj grad af viden 
 5. Høj grad af viden 
  Ved ikke 

Kan ikke besvares/Ikke relevant 
 
67. Angiv, hvor vigtigt det er, at offentlige myndigheder er særlig 
opmærksomme på transkønnede og deres risiko for social udstødelse.  

 1. Ikke vigtigt 
 2. Lidt vigtigt 
 3. Forholdsvis vigtigt 
 4. Vigtigt 
 5. Meget vigtigt 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
68. Angiv, hvordan du bedømmer graden af forskelsbehandling af 
transkønnede i LGBT-miljøet.  

 1. Høj grad 
 2. Forholdsvis høj grad 
 3. Middel grad 
 4. Forholdsvis lav grad 
 5. Ikke-eksisterende/Lav grad 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
69. Angiv, i hvilken udstrækning transkønnede – som en særlig 
undergruppe – efter din begømmelse inddrages som et arbejdsområde i 
organisationen.  

 1. Slet ikke 
 2. I lille udstrækning 
 3. I nogen udstrækning 
 4. I forholdsvis stor udstrækning 
 5. I stor udstrækning 
  Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 
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Vedrørende det arbejde, din organisation udfører i forbindelse med 
homofobi og forskelsbehandling 

Formålet er at indsamle data om det arbejde, der udføres i Europa om homofobi 
og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. 
 
70. Har din organisation udarbejdet skriftlige redegørelser, vurderinger 
eller rapporter om de faktiske forhold, LGBT’ere lever under?  

 Ja 
 Nej 
 Ved ikke 
 Kan ikke besvares/Ikke relevant 

 
71. Angiv nogle af de områder, din organisation har dækket i disse 
skriftlige redegørelser.  

 Almindelige holdninger 
 Arbejdsmarkedet 
 Etniske minoriteter 
 Familiemæssige og sociale forhold 
 Forsamlingsfrihed 
 Strafferet 
 Hadeforbrydelser 
 Uddannelse 
 Sundhedssektoren 
 Sport 
 Medier 
 Transkønnedes forhold 
 Andre (anfør andre relevante områder) 

 
72. Angiv om muligt titlerne på nogle af de redegørelser, vurderinger eller 
rapporter, som dækker ovennævnte områder.  

  Indtast tekst 
 
73. Hvis du har eksempler på god praksis, der er udført i/af din 
organisation, bedes du angive dem nedenfor (f.eks. uddannelse af 
embedsmænd i minoritetsanliggender eller initiativer til bekæmpelse af 
forskelsbehandling, herunder seksuel orientering). Hvis du ikke har 
kommentarer, kan du efterlade feltet tomt.  

  Indtast tekst 
 
74. Hvis du har yderligere kommentarer om forskelsbehandling af 
LGBT’ere, som er relevante for netop dit land, bedes du anføre dem her. 
Hvis du ikke har kommentarer, kan du efterlade feltet tomt.  

  Indtast tekst 
 
 [Kun ngo’ere og nationale ligestillingsorganer skal besvare dette spørgsmål.] 
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75. DIHR og COWI vil gerne besøge din organisation i marts/april. Hvis du 
har emner, du gerne vil drøfte med os, beder vi dig angive dem nedenfor.  

  Indtast tekst 
 
76. Hvis du har flere kommentarer til undersøgelsen, beder vi dig angive 
dem nedenfor.  

  Indtast tekst 
 
Tryk på knappen ”Næste” for at gemme dine svar og lukke spørgeskemaet. 
Tak for dit bidrag til spørgeundersøgelsen. 
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