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Fødevare- fiskeri- og ligestillingsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 46 (LIU 

alm. del) stillet den 19. december 2019 efter ønske fra Ligestillingsudvalget. 

Spørgsmål nr. 46 

”Lande som Storbritannien og Tyskland har indført forbud mod den såkaldte 
homoterapi, også kaldet omvendelsesterapi eller konverteringsterapi, der har til 
formål at omvende homoseksuelle til heteroseksualitet. Ligestillingsministeren har 
adspurgt om problemet i dansk kontekst udtalt, ”at der vil blive slået hårdt ned, 
hvis det er et problem, da regeringen ønsker at forbedre LGBT-personers vilkår.”. 
Har Ligestillingsministeriet gjort noget eller har ministeriet i sinde at gøre noget 
for at undersøge, om terapien finder sted i Danmark, og kan ministeriet i så fald 
fremsende resultaterne af den undersøgelse?” 

Svar 

Ministeriet og jeg er opmærksom på, at omvendelsesterapi er en problemstilling, 

der er fokus på internationalt.  

Både jeg og mine embedsmænd har holdt flere møder med NGO’erne på LGBTI-

området, ligesom NGO’erne af flere omgange har givet skriftlige input til mig og 

mit ministerium om de LGBTI-problemstillinger, de mener, der er behov for at 

tage hånd om i Danmark. I de sammenhænge er omvendelsesterapi ikke bragt på 

banen. På den baggrund lader det ikke umiddelbart til, at omvendelsesterapi er et 

udbredt problem i Danmark.  

Når det er sagt, blev der i efteråret igangsat en undersøgelse af udfordringer og 

stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet. I undersøgelsen vil der bl.a. blive 

spurgt i ind til, om frygten for omvendelsesterapi er en af grundene til, at LGBTI-

personerne ikke er åbne om deres LGBTI-identitet. Det er taget med i 

undersøgelsen netop på baggrund af det internationale fokus. Undersøgelsen 

forventes færdig omkring sommer. Ligestillingsudvalget vil få oversendt 

undersøgelsen til orientering.  
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