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LGBTI handlingsplan og finansiering af LGBT Danmarks arbejde  

I august 2017 lancerede den danske regering et fantastisk nyt initiativ ved oprettelsen af en 

koordinerende minister på LGBTI-området efterfulgt af arbejdet med en handlingsplan på området.  

Det er et meget vigtigt tiltag og også en politisk sejr for os, at man på regeringsniveau har lanceret et 

sådant initiativ, der på den længere bane sikrer LGBTI-personer en politisk opmærksomhed, men 

forhåbentlig også en genvej til politiske og strukturelle forandringer i det danske samfund som helhed. 

Ydermere vil handlingsplanen, med dens indtænkte indsatser, kunne være med til atter at sætte 

Danmark i den gule føretrøje, og sikrer lige rettigheder og muligheder for LGBTI-personer.  Den 

ambition støtte LGBT Danmark op om.  

Den nye LGBTI handlingsplan rummer utroligt mange muligheder for at forbedre vilkår og rammer for 

LGBTI-personer i Danmark. I forbindelse med udmøntningen af planen, er der lagt stor vægt på 

inddragelse af civilsamfundet og ikke mindst NGO’er som LGBT Danmark.  
LGBT Danmarks politiske, sociale og rådgivende arbejde er i meget stor grad baseret på aktivister, der 

bruger deres fritid på at arbejde på området.   

Handlingsplanens fokus på civilsamfundet står dog i kontrast til, at den udelukkende finansierer få 

projekter og dette i begrænset grad. De fleste af de afsatte midler dækker udelukkende interne 

ressourcer i den offentlige administration, men styrker ikke det civilsamfund, der er en af de primære 

aktører i grundlaget for handlingsplanen og som skal være med til at sikre, at regeringens ambitioner 

med handlingsplanen bliver til virkelighed.  

LGBT Danmark vokser meget i disse år, og vi har gang i vigtige projekter, som skal være med til at 

styrke LGBT-personers rettigheder og muligheder i Danmark såvel som i udlandet. Denne vækst 

medfører dog også et behov for finansiering, som kan skabe rammerne for en stabil organisation, med 

en central ledelse og administration. Således vil vores dygtige og engagerede aktivister kunne 

fortsætte deres arbejde, og fortsat opbygge og styrke den platform og vidensbank, der i 70 år har sat 

takten for udvikling af LGBT-rettigheder både i Danmark og verden over.  

Vi er utrolig positive over regeringens handlingsplan og ser frem til at arbejde aktivt med den.  

Men vi må også understrege, at for at sikre en langsigtet succes bag regeringens ambition, skal der 

følge penge, der kan hjælpe civilsamfundet med at opbygge robuste organisationer og med det endnu 

bedre projekter og tiltag til fordel for LGBTI-personer.  
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Vores europæiske paraplyorganisation ILGA Europe lavede for et par år siden nedenfor viste 

sammenligning over hvordan organisationer der ligner LGBT Danmark finansieres via offentlige 

kanaler. Dette viser en markant forskel på grundfinancieringen af de viste organisationer.  

Med hjælp af lignende finansiering som de viste organisationer, vil vi i LGBT Danmark kunne sikre en 

mere robust organisation, som vil være i stand til at løfte de opgaver der ligger i handlingsplanen, som 

en koordinerende og samlende organisation for indsatsen i hele Danmarkog dermed realisere både 

indholdet og intentionen i handlingsplanen. 
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4,5 mio NOK 

directly from the 

govern-ment. In 
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the LLH has got 

in-ternational 
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NOK 

3,5 mio SEK 
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Youth Admini-
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