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Fødevare- fiskeri- og ligestillingsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 31 (LIU 

alm. del) stillet den 22. november 2019 efter ønske fra Ligestillingsudvalget. 

Spørgsmål nr. 31 

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. november 2019 fra Lesbiske 

Feminister, jf. (internt) LIU alm. del - bilag 29.” 

Svar 

I Danmark har individet ret til selv at bestemme over egen krop og liv. Selvfølgelig 

skal ingen tvinges til at have et romantisk eller seksuelt forhold, de ikke ønsker, 

eller for den sags skyld hænges ud eller udskammes for deres seksualitet eller 

seksuelle præferencer.  

Langt hovedparten af alle mennesker oplever en klar sammenhæng mellem det 

fysiske køn og kønsidentiteten, men der er en mindre gruppe, der ikke gør. Som 

samfund skal vi tage hensyn til, inkludere og respektere denne gruppe. Men det er 

vigtigt, at det sker på en måde, hvor vi balancerer hensynet til en lille gruppe med 

hensynet til befolkningen generelt, og den måde vi i øvrigt har indrettet vores 

samfund på.   

I forhold til transkvinder i omklædningsrum, sport etc. kan jeg henvise til mit svar 

på LIU alm. del – spm. 30.  

Jeg mener, at det er vigtigt, at unge får en god seksualundervisning, der både har 

fokus på piger og drenges krop, køn og seksualitet, og som har et kritisk fokus på 

kulturelle forventninger hertil. Det giver plads til forskellighed.  

I forhold til den kommende undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår, 

så er opgaven endnu ikke udbudt. Derfor kan jeg ikke sige noget endeligt om 

udformningen. Det er dog min klare forventning, at undersøgelsen designes, så 

man både kan se resultaterne samlet for LGBTI-gruppen og for hvert bogstav. Det 

var også tilgangen i undersøgelsen af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarked, 

der blev udgivet af mit ministerium i august i år. 
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