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LGBTQ+ personers manglende rettigheder i Danmark
I Alternativets Unge ønsker vi et inkluderende og mangfoldigt samfund, hvor der er plads til alle.
Dette gælder også LGBTQ+ personer, der endnu ikke har de retmæssige rettigheder og
muligheder i Danmark. Mange LGBTQ+ føler sig stadig utrykke på gaden, i skolen, i psykiatrien -
ja, selv i deres eget hjem. Det er selvom LGBTQ+ personer har kæmpet hårdt i mange år, og
stadig gør det i dag. Vi kæmper stadig med homofobi, bifobi, transfobi og hadforbrydelser i
Danmark. Alle undersøgelser peger på dårligere trivsel hos LGBTQ+ personer, og LGBTQ+
personer er stærkt overrepræsenterede i selvmordsstatistikkerne. Alternativets Unge vil gøre op
med den utryghedsskabende kultur, som er skabt af hadforbrydelser, mobning, diskrimination,
krænkende adfærd og stigmatisering. I stedet vil vi skabe tryghed og fællesskab.

En stor del af den kultur er et symptom af at der ikke er en stor nok oplysning i
uddannelsessystemet, samt at uddannelsessystemet ikke er inkluderende nok, da der er ikke nok
fokus på forskellige seksualiteter og kønsdefinitioner. Mange unge mangler viden og oplysning,
når de er færdige med folkeskolen. Og det er et samfundsmæssigt problem. Vi ved, at
undervisning og oplysning vil være med til at forebygge den daglige diskrimination, LGBTQ+
personer oplever.

Danske transpersoner oplever stadig årelange og ydmygende udredningsforløb, når de skal
godkendes til at få hormonbehandlinger og operationer. Det kan tage flere år, og det er stadig en
proces med psykiatriske udredninger. Dette sker, selvom transkønnethed blev slettet fra listen
over psykiske sygdomme i Danmark i 2017.

Vi håber, at vores politiske program kan være med til at oplyse de problematikker LGBTQ+
personer oplever og dermed skabe forandring og handling. LGBTQ+ personers rettigheder er en
afgørende brik for at skabe et mere lige samfund, hvor vi er åbne og inkluderende. Vi håber, at
de politiske forslag i programmet kan skabe en sober debat om, hvilke udfordringer vi står
overfor. Tilmed håber vi, at programmet kan skabe den kulturændring, der er nødvendig for at få
et lige og retfærdigt Danmark.

En tryg og god start på livet
Børn og unge skjuler og undertrykker ofte deres seksualitet og kønsidentitet, når de vokser op,
hvis de føler, at den skiller sig ud eller er forkert. De føler sig ofte ensomme fordi det er svært at
finde nogen at tale om det med. Det er som oftest svært at bryde ud af de traditionelle
kønsopfattelser og sociale normer som familien, daginstitutionerne og omverden præsenterer
for en. Det kan være talemåder, påklædning, holdninger og tankegange. Disse
problematikker, der opstår i livets tidlige år, følger som oftest med en resten af livet.
Senere hen kan dette resultere i sociale og psykiske konsekvenser, såsom angst, misbrug,
ensomhed, selvskade, selvmordstanker, spiseforstyrrelser og stress.
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Derfor ønsker Alternativets Unge:
Oplysning om LGBTQ+ allerede ved fødselsforberedelserne.
Lige adoptionsrettigheder for alle. Regnbuefamilier skal kunne adoptere på samme vilkår
som alle andre. Da dette er et internationalt problem, ønsker vi, at Danmark skal gå forrest
for at ændre dette i alle mulige internationale beslutningsfora.
Tilbud om at være med i og oprettelse af fællesskaber for familier med LGBTQ+ personer i
familien i alle kommuner.
At gøre det lovligt for to af samme køn at være juridiske forældre
Synlig LGBTQ+ politik i alle daginstitutioner med fokus på tryghed, trivsel og accept.
At gøre undervisning i kropsdiversitet (herunder også interkønnede kroppe), kønsidentitet
og seksuel orientering til en obligatorisk del af læseplanen for læge-, jordemoder-,
sygepleje-, lærer-, SSA-, SSH- og socialrådgiverstuderende.

Et trygt og retfærdigt sundhedssystem
At være transkønnet er heldigvis blevet fjernet fra listen over psykiske sygdomme, men vores
sundhedssystem og psykiatrien fungerer stadig ikke optimalt ift. LGBTQ+ personer. Et
forløb hos Sexologisk Klinik kan i dag tage helt op til 2-3 år for en transperson, og dette før
personen kan blive godkendt til hormonbehandlinger og operationer. Undervejs kan den
transkønnede person risikere at skulle svare på grænseoverskridende og unødvendige spørgsmål
om f.eks. ens barndom, familierelationer og ens forhold til religion. Mange læger og
sygeplejersker er ydermere hverken informeret eller uddannet i, hvordan man fagligt og
respektabelt skal forholde sig til transpersoner.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
Flere øremærkede midler til forskning af konsekvenser for interkønnede personer, der ikke
vælger at blive opereret, samt flere midler til forskning i, hvilke konsekvenser det har haft
og vil få for de børn, der som spæde blev opererede for at opnå en mere køns normaliseret
krop.
Forbedret psykiatri for LGBTQ+ personer.
Undervisning i kropsdiversitet, kønsidentitet og seksuel orientering skal være en
obligatorisk del af læseplanen på alle sundhedsfaglige uddannelser, samt
psykologuddannelsen.
Mulighed for efteruddannelse af psykologer med fokus på og speciale i LGBTQ+ personers
udfordringer og levevilkår.
En udarbejdelse af et fælles LGBTQ+ opslagsværk i sundhedssystemet, som kan bruges
under konsultationer, undersøgelser og behandlinger, samt referencer til og information
om behandlingstilbud og sundhedstilbud i sundhedsvæsnet til LGBTQ+ personer.
National evaluering af sundhedsvæsenets håndtering af LGBTQ+ personers trivsel og
helbredsmæssige udfordringer, med henblik på forbedringer og øget tryghed.
En LGBTQ+ afdeling i sundhedsministeriet, som skal arbejde specifikt på at sikre mere
lighed og tryghed blandt LGBTQ+ personer i sundhedsvæsenet.
En nedbringelse af ventetiden på øvre og nedre kirurgi.
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Et inkluderende og mangfoldigt uddannelsessystem - gennem
hele livet
Selvom antallet af danskere, der støttere LGBTQ+ personer er stødt stigende, hersker der
stadig nogle samfundsstrukturer, som er med til at underbygge det traditionelle syn på køn og
seksualitet. Især vores uddannelsessystem er et godt stykke bagud, når de danske skoleelever
går ud af folkeskolen er viden om forskellene i køn, seksualiteter og indenciteter alt for
mangelfuld. Det samme gælder længere oppe i uddannelsessystemet. Undervisningen har ikke
fokus nok på at inkludere alle, og især vores skoler er ikke opbygget på en måde, hvor alle
kan føle sig trygge. Det hele bærer præg af et meget forældet syn på køn og seksualiteter.
Dette er derfor bestemt ikke med til at forebygge de mange sociale problematikker, der kan
skabes mellem eleverne, og vi ser derfor, at LGBTQ+ personer desværre ofte oplever tilråb,
hadforbrydelser og trusler, som i sidste ende kan påvirke de unge meget negativt. Derfor skal vi
lære og undervise børn og unge i, at der findes mange forskellige måder at være menneske på.
At vi kan elske, leve og se ud på utroligt mange forskellige måder, og at intet af det er forkert.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
At alle uddannelsesinstitutioner skal have en synlig inklusionspolitik med fokus på tryghed
og trivsel over mobning, chikane og kønsdiskrimination.
Større fokus på LGBTQ+ børn og -unges trivsel i uddannelsessystemet.
LGBTQ+ repræsentation, normkritik og mangfoldighed som en integreret del af
undervisningsmaterialet i uddannelsessystemet.
Obligatorisk undervisning i grundskolerne, såvel som på ungdomsuddannelserne i
normkritisk seksualundervisning, eventuelt i samarbejde med LGBTQ+-foreninger.
Mulighed for at benytte sig af kønsneutrale toiletter og omklædningsrum på alle
uddannelsesinstitutioner.
Tilbud til alle lærere om efteruddannelse med fokus på normkritik, mangfoldighed og
viden om LGBTQ+ personers udfordringer med henblik på at skabe tryghed og trivsel for
alle elever.
Forskningsbaseret undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed i folkeskolen, på
ungdoms- og erhvervsuddannelser, samt på de videregående uddannelser

Et mere åbent og trygt arbejdsmarkedet
Mange LGBTQ+ personer oplever desværre diskrimination på deres arbejdsplads. Det kan
være svært at være åben om sin seksualitet eller kønsidentitet. LGBTQ+ personer oplever at
blive rådet til ikke at snakke højt om deres seksualitet eller kønsidentitet i frygt for tilråb
og nedladende kommentarer. Dette kan have store psykiske og sociale konsekvenser for
disse personer, som kan være påvirket af det resten af livet. At være LGBTQ+ person må aldrig
være en barriere for ens ønsker og mål i livet.
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Derfor ønsker Alternativets Unge:
At Arbejdstilsynet styrker sin indsats ift. forebyggelse af utrygge og dårlige arbejdsvilkår
for LGBTQ+ personer.
Mere fokus på at være kønsneutrale på arbejdspladserne, så det er kompetencer og ikke
køn, der afgører arbejdsopgaverne.
En synlig LGBTQ+ politik på alle arbejdspladser, der kan være med til at sikre ligestilling og
tryghed på arbejdspladsen.
En synlig handlingsplan og retningslinjer på arbejdspladserne for konsekvenser ved
diskrimination, chikane, mobning og hadforbrydelser mod LGBTQ+ personer.
Tilbud om kønsneutrale arbejdsuniformer på de arbejdspladser, der kræver kønsbestemte
uniformer.
At fagforeninger sætter mere fokus på en bred repræsentation af LGBTQ+ personer for at
fremvise stærke rollemodeller for deres medlemmer.

Et trygt og frit offentligt rum
Det offentlige rum skal give plads til alle og kunne rumme alle. Det kan det
desværre bare ikke i dag. LGBTQ+ personer oplever stadig diskrimination, chikane,
hadforbrydelser og en manglende accept i det offentlige rum. LGBTQ+ personer undgår at
holde i hånd eller vise kærlighed i det offentlige rum af frygt for deres egen sikkerhed.
Antallet af hadforbrydelser er steget de seneste år. Fra 2015 til 2017 steg det fra 31 til
81 sager, og det er altså selvom, at der stadig er mange sager, der aldrig bliver
anmeldt. En beskyttelse af personer med minoritetsbaggrund som LGBTQ+ personer er et
centralt princip for vores demokrati. Vi skal sikre, at individet ikke begrænses i at deltage i
alle aspekter af vores fælles demokrati, og at alle borgere oplever, at samfundet reelt sikrer
deres rettigheder og retten til at udøve dem i tryghed. Derfor fremsætter vi i Alternativets
Unge her en række politiske forslag som skal være med til sikre LGBTQ+ personers tryghed
og frihed i det offentlige rum.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
Registrering af hadforbrydelser skal forbedres hos politiet. Dette sikres ved, at politiet i
hver rapport skal spørge til offeret om vedkommende mener, at der er tale om en
hadforbrydelse og markere svaret i rapporten.
Forbedret statistik over hadforbrydelser hos politiet, som udmøntes i de årlige rapporter.
Tilfredshedsundersøgelser blandt ofre, der har anmeldt hadforbrydelser.
Midler til organisationer, der hjælper ofre for hadforbrydelser.
Uddannelse af førere af offentlig transport så de ved, hvornår de bør gribe ind overfor bl.a.
verbale overgreb
Uddannelse af personer i nattelivet i forhold til indgriben i hadforbrydelser.
Indsats i forhold til hadforbrydelser på internettet.
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At foreninger bør have en klar og tydelig LGBTQ+ politik med henblik på tryghed og
inklusion.
En indskrivelse af “Kønsidentitet’’ i straffelovens §266 b, hvilket er lovteksten, der bruges i
sager om hadforbrydelser, da der på nuværende tidspunkt kun står ‘’seksuel orientering’’,
hvilket rent juridisk ikke beskytter transpersoner mod hadforbrydelser.
Flere muligheder for at benytte sig af kønsneutrale toiletter og omklædningsrum i
offentlige institutioner og i det offentlige rum.
At børne- og socialforvaltningen i kommunerne skal sætte mere fokus på LGBTQ+ politik.
Mere fokus på repræsentation og normkritisk formidling af LGBTQ+-miljøet i de danske
medier.
Tilbud om socialrådgivning til LGBTQ+ personer med sociale problemer, herunder
hjemløshed, stofmisbrug og psykiske problemer.
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