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Kønsligestilling og LGBTI-personers rettigheder 08-07-2016 

 

Jeg sender hermed til udvalgets orientering rådskonklusioner om kønsli-

gestilling og LGBTI-personers rettigheder, som blev vedtaget på 

EPSCO-rådsmødet den 16. juni 2016 samt tre erklæringer om LGBTI-

personers rettigheder, som blev fremsat på rådsmødet. 

 

Udkast til rådskonklusioner om kønsligestilling og LGBTI-personers 

rettigheder blev behandlet første gang på EPSCO-rådsmødet i marts i år, 

hvor der ikke kunne opnås tilslutning i Rådet, da en enkelt medlemsstat 

mente, at rådskonklusionerne gik for langt i forhold til LGBTI-personers 

rettigheder. Efterfølgende blev der indsat en række ændringsforslag i 

rådskonklusionerne om LGBTI-rettigheder med henblik på at kunne 

samle enighed i Rådet. 

 

Den 10. juni 2016 fremlagde jeg EPSCO-rådsmødets dagsordenspunkter 

om ligestilling for Europaudvalget. Udvalget bakkede op om regeringen 

også i forhold til at støtte rådskonklusioner om LGBTI-rettigheder, men 

delte samtidig regeringens bekymring for, om der kom for mange forbe-

hold ind i rådskonklusionerne. 

 

Det lykkedes at nå til enighed på EPSCO-rådsmødet den 16. juni om 

rådskonklusioner om både kønsligestilling og LGBTI-rettigheder. De 

endelige rådskonklusioner var dog mindre ambitiøse, end regeringen 

havde håbet. Regeringen valgte derfor sammen med Sverige, Belgien og 

Østrig at fremsætte en erklæring om, at vi gerne havde set, at rådskon-

klusionerne var mere ambitiøse. På rådsmødet tilsluttede Luxembourg, 

Malta, Grækenland og Portugal sig også denne erklæring. Også Polen og 

Ungarn fremsatte erklæringer, som gik i den modsatte retning.  

 

Jeg mener, at det er et fremskridt for LGBTI-personer i hele EU, at 

EPSCO-rådet nu har vedtaget de første rådskonklusioner nogen sinde 

om LGBTI-rettigheder. Jeg håber, at det bliver ét af flere skridt henimod 
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et mere intensivt europæisk samarbejde om at fremme LGBTI-personers 

ligestilling og menneskerettigheder. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ellen Trane Nørby 


