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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til fol-

ketingsbeslutning om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller 

homoseksuelle par med heteroseksuelle par (B 56), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. december 2009.
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Spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til 

folketingsbeslutning om at ændre ægteskabslovgivningen, så den li-

gestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par (B 56):

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30/11-09 fra 
LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, bi-
seksuelle og transpersoner, jf. B 56 – bilag 1.”

Svar:

I henvendelsen fra LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbi-

ske, biseksuelle og transpersoner) er det bl.a. anført, at landsforeningen 

finder det rigtigt at indføre et kønsneutralt ægteskab i Danmark, således 

som det findes i en række andre lande. Der gives i den forbindelse udtryk 

for, at det er kritisabelt, at der skal være parallellovgivning for forskellige 

befolkningsgrupper. 

Det er endvidere bl.a. anført i henvendelsen, at kravene om tilknytning til 

Danmark for at kunne indgå registreret partnerskab her i landet er klart 

diskriminerende i forhold til den del af befolkningen, der kan indgå ægte-

skab. Ifølge landsforeningen er det desuden utilfredsstillende, at et ægte-

skab indgået mellem to personer af samme køn i andre lande blot aner-

kendes som registreret partnerskab i Danmark. 

Med beslutningsforslag nr. B 56 lægges der op til, at ”Folketinget skal 

pålægge regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de 

fornødne administrative ændringer, der skal til for at indføre en ægte-

skabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle,

således at alle, der indgår ægteskab, opnår samme rettigheder og bliver 

pålagt samme pligter”.

Justitsministeren vil under 1. behandlingen den 19. januar 2010 af be-

slutningsforslaget redegøre nærmere for regeringens holdning til forsla-

get og dermed også til de synspunkter, der fremføres i landsforeningens 

henvendelse.


