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Til Ligestillingsudvalget efter aftale med Karina Adsbøl 

 

 

I processen med at gennegå og evaluere den nyligt lancerede LGBTI handlingsplan er vi i LGBT 

Danmark kommet frem til en række punkter, som vi gerne vil adresserer overfor, i første 

omgang, Ligestillingsudvalget. 

 

Det er vores opfattelse af scopet i handlingsplanens 42 punkter, at de enkelte dele, selvom de hver 

især kan have karakter af selvstændige punkter, vil lykkes bedst gennem en koordineret indsats. 

 

Yderligere er det vores opfattelse at eksekveringen af handlingsplanenes enkelte og koordinerede 

dele, med en høj grad af nødvendighed må henlægges til såvel de større byområder, men i 

særdeles høj grad også på tværs af landet og ud i regioner og kommuner. 

 

Vi ser desuden, at en stor del af fokuset i handlingsplanen er af en social og borgernær karakter, 

der bedst vil kunne løftes af civilsamfundsorganisationerne, da vi allerede er i besiddelse af såvel 

som berøringsfladerne med målgruppen, som af en stor viden og kompetance på området. 

 

LGBT Danmark har gennem de sidste årtier løftet en række af disse opgaver med frivillige kræfter 

og dækket det mest akkutte behov, herunder rådgivning og store dele af det politiske 

udviklingsarbejde på LGBT området. 

 

Vi ser det som sagt som en ganske naturlig opgave for os som organisation, at være en central 

medspiller i virkeliggørelsen af handlingsplanens målsætninger. 

 

Med alt dette sagt er vi også kommet til den erkendelse af handlingsplanens omfang, at vores 

organisation ikke længere blot kan drives ad frivillighedens vej. 

 

Vi er derfor af den klare holdning, at handlingsplanens virkeliggørelse nødvendigvis må kræve 

driftsstøtte. 

 

Igennem vores samarbejde med ILGA Europe har vi indsamlet en række driftstal fra nogle af de 

lande, vi normalt sammenligner os med i Danmark, og som i deres respektive lande udfører en 

lang række af de opgaver, der skitseres i handlingsplanen. 

 

VI vil gerne henstille til, at der derfor indledes samtaler med henblik på realiseringen af driftsstøtte 

i en form, der muliggør den faktiske realisering af handlingsplanen. 

 

Jeg ser frem til at høre fra udvalget og er selvfølgelig til fuld rådighed for spørgsmål og uddybning 

af det ovenstående. 
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På vegne af LGBT Danmark 

Peder Holk Svendsen 

________________________________________________  

Venlig hilsen / Best regards 

 

Peder Holk Svendsen 

Forperson | Landsledelsen  

LGBT Danmark 

 

NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations 

www.lgbt.dk - peder@lgbt.dk / Phone: +45 28 69 41 66  

Adresse: Nygade 7, 2. - 1164 København K 

Main Office Phone: +45 33 13 19 48 
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