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RESUME

Spørgeskemaundersøgelsen '9 spørgsmål om LGBT+

rettigheder i EU'.

Tre webinarer med udgangspunkt i undersøgelsen.

Digital platform/landing page på nettet, der oplyser om

projektet og opfordre borgere i at deltage i

undersøgelsen.

Sociale medier gennem en række

informationsaktiviteter opfordres borgerne til at deltage i

undersøgelsen og debatten.

Databehandling af borgernes besvarelser bearbejdes og

er  samlet i denne rapport. 

Rapportering til EU´s digitale platform for

konferencen om Europas Fremtid, Borgernes besvarelser

og debatten på de 3 webinarer dokumenters og

rapporteres til EU-s digitale platform.

Projektet 'Fremtidens Europa' har til formål at inddrage

borgerne i Danmark omkring emnerne: ”Værdier og

rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed”.  

Målgruppen er unge danskere til og med 35 år, med

interesse for etik, menneske- og LGBT+ rettigheder. 

Projektet består af følgende elementer: 

BAGGRUND FOR

PROJEKTET
Gælder EU’s grundlæggende værdier også for LGBT+

personer, da medlemslandene fortolker værdierne

forskelligt? Hvad er danskernes holdninger til disse værdier

og rettighedsspørgsmål? Skal de grundlæggende værdier

præciseres gennem en række EU-initiativer, der er gældende

i alle lande?

‘Fremtidens Europa’ skal inddrage danskerne i

formuleringen af en dansk holdning til LGBT+ i EU. Projektet

skal afdække danskernes holdninger til 9 spørgsmål om

LGBT+ rettigheder i EU.

Svarene og debatten viderebringes til de danske politikere

og til ”Konferencen om Europas Fremtid”, der afholdes af EU

Kommissionen.
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1.1 PROJEKTETS DIGITALE PLATFORM

For at oplyse om projektet samt inddrage de danske borgere i emnet, er der udviklet og

implementeret en landing page: mediehuset-kbh.dk/fremtidens-europa 

Sidens vigtigste formål er at aktivere borgerne, og få dem til at trykke på knappen DELTAG

HER, og på den måde deltage i undersøgelsen og besvare projektets ”9 spørgsmål om

LGBT+ rettigheder i EU”. 

Et andet formål med siden er ligeledes at informere borgerne om projektets formål,

Konferencen om Europas Fremtid og menneskerettigheder. Siden indeholder derfor også

informationer og links til EU’s egne undersider om konferencen og Europa Nævnet.

Projektets tre webinare, med udgangspunkt i borgernes besvarelser af spørgsmålene er

annonceret på siden, og er fuldt tilgængelige for alle.  

Det er desuden også muligt at finde generel oplysning om LGBT+ og andre projekter

nederst på siden. Nederst på siden henvises der også til projektets sider på de sociale

medier, og her opfordres borgerne til at deltage i debatten.

Platformen er offentlig tilgængelig til 31. december 2022. 

PROJEKTETS AKTIVITETER1.

Screenshot af landingpage

1

https://mediehuset-kbh.dk/fremtidens-europa


1.2 WEBINARER

I forbindelse med projektet er der produceret og afviklet 3 webinarer, med udgangspunkt i

borgernes besvarelser af spørgsmålene i undersøgelsen ”9 spørgsmål om LGBT+

rettigheder i EU”. I webinarene medvirker bl.a. eksperter og NGO'er.

Webinarerne er forløbet godt, og har haft tilfredsstillende deltagelse. Under hvert webinar

blev de foreløbige resultater at undersøgelsen præsenteret og diskuteret af eksperterne

direkte fra studie hos Mediehuset København. 

Deltagerne kunne i løbet af webinaret stille direkte spørgsmål via programmet

Mentimeter. 

Hvert webinar varede 1 time, og omhandlede hver 3 ud af de 9 spørgsmål i undersøgelsen. 
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1.2.1 Webinar: Regnbuefamilier i EU
Mandag den 29. november 2021 kl. 16.00-17.00

Spørgsmål/statements til præsentation og diskussion:

1) Regnbuefamilier skal have deres partnerskab/ægteskab anerkendt på tværs af de               

    europæiske landegrænser.

2) Regnbuefamiliers rettigheder skal omfatte anerkendelse af forældreskab.

3) Det er op til hvert enkelt land at bestemme om regnbuefamilier skal have fri

    bevægelighed i EU.

Pr. 31. december 2021 har 789 personer været inde og se webinaret. 

Webinaret kan ses her: mediehuset-kbh.dk/regnbuefamilier-i-eu/
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1.2.2 Webinar: LGBT+ diskrimination i EU
Mandag den 6. december 2021 kl. 16.00-17.00

Spørgsmål/statements til præsentation og diskussion:

1) Medlemslandene må selv afgøre om diskrimination pga. seksuel orientering,

    kønsidentitet eller kønsudtryk, er ulovlig.

2) Det er EU’s pligt at sikre ligebehandling af enhver borger i alle medlemslande - også

    LGBT+ personer.

3) EU skal beskytte personer mod fx hadforbrydelser. Medlemslandene skal pålægges at

    gennemføre efterforskning, der kan føre til straf af de ansvarlige.

Pr. 31. december 2021 har 595 personer været inde og se webinaret. 

Webinaret kan ses her: mediehuset-kbh.dk/lgbt-diskrimination-i-eu/
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1.2.3 Webinar: LGBT+ kønspolitik i EU
Mandag den 13. december 2021 kl. 16.00-17.00

Spørgsmål/statements til præsentation og diskussion:

1) Ændring af juridisk køn skal være lovligt i alle medlemslande.

2) Personer under 18 år skal kunne ændre juridisk køn i alle medlemslande.

3) EU-medlemslandene skal acceptere det køn man identificerer sig med i sit eget land.

Pr. 31. december 2021 har 536 personer været inde og se webinaret. 

Webinaret kan ses her: mediehuset-kbh.dk/lgbt-koenspolitik-i-eu/
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1.3 SOCIALE MEDIER

1.3.1 Organiske opslag

I forbindelse med projektet er der oprettet

platforme for Fremtidens Europa på Facebook

samt Instagram d. 20. oktober 2021. 

Der er desuden oprettet begivenheder på

Facebook for alle webinare. 

Fremtidens Europa starter på de sociale medier

fra et stort NUL på alle platforme, hvilket

betyder at rejsen først og fremmest er op ad

bakke. Ingen kender endnu til projektet, og der

skal produceres opslag og grafik. Det tager tid

at “varme” et koldt og endnu ikke eksisterende

audience op. Dette lykkedes, og og ved årets

udgang havde Fremtidens Europas organiske

opslag fået et rækkevide på over 10.000

personer. 

10.000
ORGANISKE

EKSPONERINGER

@FREMTIDENSEUROPA
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1.3.2 Kampagner

Der er produceret 12 kampagner til Facebook

og Instagram platformene - i alt 15 forskellige

reklamer.

Eksponeringerne er i projektperioden på

404.000. Antal af unikke personer nået er

153.000 (rækkevide). Frekvens (antal visninger

pr. person) ligger på 2,64. 

Alle annoncer havde link til

spørgeskemaundersøgelsen "9 spørgsmål om

LGBT+ rettigheder i EU". 

Annoncer med de medvirkende gæster til

webinarer samt video annoncer har givet

størst resultat.

Projektets primære målgruppe er unge under

35, og annoncerne er blevet set af 100.800 af

disse. Der tages udgangspunkt i interesse for

samfund, samfunds politik, Europa,

menneskerettigheder og lignende.

404.000
EKSPONERINGER

153.000
RÆKKEVIDDE

2,64
FREKVENS

100.800
SPECIFIKKE  PERSONER

UNDER  35
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På YouTube blev der kørt 2 kampagner. 

Én med specifikke kanaler som target og én

hvor specifikke videoer blev target. Disse blev

udvalgt ud fra kriterier som interesser, antal

følgere, muligheden for at placere reklamer

på kanaler/videoer samt antal seere på

videoer/kanaler m.m. 

På YouTube fik de to kampagner 18.228

impressions (visninger). 

Interaktion rate på videoerne (muligheden for

at klikke videre på medfølgende link til

spørgeskemaet) var henholdsvis 26,53% og

40,17%. 

YouTube-kampagnerne blev kørt fra 20. Nov

til 7. Dec. 

18.228
VISNINGER

26,53 %
INTERAKTIONSRATE

KAMPAGNE  1

40,17 %
INTERAKTIONSRATE

KAMPAGNE  2

8



Spørgeskemaundersøgelse

2. 9 SPØRGSMÅL
OM LGBT+
RETTIGHEDER

Regnbuefamilier i EU

LGBT+ diskrimination i EU

Kønspolitik i EU

Projektet Fremtidens Europa - LGBT+ rettigheder i

EU indrager unge danske borgere og

civilsamfundet i formulering af en dansk holdning

til LGBT+ rettigheder i EU. Resultaterne bringes

videre til de danske nationale myndigheder og

”Konferencen om Europas Fremtid”, der afholdes af

Kommissionen. 

Undersøgelsen har fokus på nedenstående emner

som borgerne skal forholde sig til gennem 9

spørgsmål. I perioden 20. oktober til 31. december

2021 deltog 1742 personer i undersøgelsen. Der er

blev til spørgeskemaundersøgelsen anvendt

softwaret Google Forms. 

Emner:

1742
DELTAGERE
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2.1 Spørgsmål

For at opnå så valide og objektive resultater som muligt i undersøgelsen, var udformningen

af de ni spørgsmål afgørende. 

Spørgsmålene er derfor udformet som "statements" som deltagerene kan erklære sig mere

eller mindre enige i på en 5-skala:

Helt enig – Delvis enig – hverken enig eller uenig – delvis uenig – helt uenig

På den måde opnås et mere nuanceret resultat, frem for "ja - nej" spørgsmål.

Spørgsmålene er også udformet på en sådan måde, at deltageren er nødt til at læse

spørgsmålet grundigt, og ikke bare kan erklære sig helt enig/helt uenig hele vejen

igennem. Kontrastfyldte holdinger er derfor blevet vendt om i nogle af spørgsmålene. 

Spørgsmålene kan ses herunder: 

1) Regnbuefamilier skal have deres partnerskab/ægteskab anerkendt på tværs af de
europæiske landegrænser.

2) Regnbuefamiliers rettigheder skal omfatte anerkendelse af forældreskab.

3) Det er op til hvert enkelt land at bestemme om regnbuefamilier skal have fri
bevægelighed i EU.

4) Medlemslandene må selv afgøre om diskrimination pga. seksuel orientering,
kønsidentitet eller kønsudtryk, er ulovlig.

5) Det er EU’s pligt at sikre ligebehandling af enhver borger i alle medlemslande - også
LGBT+ personer.

6) EU skal beskytte personer mod fx hadforbrydelser. Medlemslandene skal pålægges at
gennemføre efterforskning, der kan føre til straf af de ansvarlige.

7) Ændring af juridisk køn skal være lovligt i alle medlemslande.

8) Personer under 18 år skal kunne ændre juridisk køn i alle medlemslande.

9) EU-medlemslandene skal acceptere det køn man identificerer sig med i sit eget land.
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Hovedstaden
35.9% Midtjylland

20.1%

Syddanmark
17.6%

Sjælland
17.5%

Nordjylland
8.9%

2.2 

DELTAGERNE
DEMOGRAFI OVER

DELTAGERNE 

Region Hovedstaden: 1.855.084 (31,76 %)

Region Midtjylland: 1.332.048 (22,81 %)

Region Syddanmark: 1.223.634 (20,95 %)

Region Sjælland: 838.840 (14,36 %)

Region Nordjylland: 590.439 (10,11%)

I 1. kvartal 2021 er befolkningstallet i Danmark 5.840.045. (Kilde Danmarks Statistik) Fordelt på

de danske regioner således:

 

Undersøgelsens deltagere er jævnt fordelt over regioner i Danmark, i forhold til

befolkningstalet. 

REGIONER
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Kvinder
39.9%

Mænd
38.4%

Vil ikke oplyse samt non-binære
21.7%

Projektet havde mål om at nå en lige repræsentation af køn, og dette er lykkedes.

KØNSFORDELING

18-25
35%

26-35
23.8%

15-18
18.6%

46+
8.9%

Under 15
8.4%

36-45
5.3%

ALDERSFORDELING

Projektets målgruppe var unge til og med 35 år. Det er lykkedes at ramme denne målgruppe,

da 85,8 % af undersøgelsens deltagere er indenfor målgruppen.

12



2.3

RESULTATER
Resultaterne af hvert spørgsmål vil

blive præsenteret i dette afsnit.

Kommentarer til resultaterne vil

komme under afsnittet Ideer og
synspunkter. 

Helt enig
87.4%

Helt uenig
6.2%

Delvis enig
3%

1) Regnbuefamilier skal have deres
partnerskab/ægteskab anerkendt

på tværs af de europæiske
landegrænser.

HELT ENIG (87,4 %)

DELVIS ENIG (3,0 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(1,8 %)

DELVIS UENIG (1,6 %)

MEGET UENIG (6,2 %)
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Helt enig
87.2%

Helt uenig
6.3%

Delvis enig
3.2%

2) Regnbuefamiliers rettigheder
skal omfatte anerkendelse af

forældreskab.

HELT ENIG (87,3 %)

DELVIS ENIG (3,2 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(1,7 %)

DELVIS UENIG (1,6 %)

MEGET UENIG (6,3 %)

Helt uenig
67.1%

Delvis uenig
13.7%

Hverken enig eller uenig
8.4%

Helt enig
7.3% Delvis enig

3.5%

3) Det er op til hvert enkelt land at
bestemme om regnbuefamilier skal

have fri bevægelighed i EU.

HELT ENIG (7,3 %)

DELVIS ENIG (3,5 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(8,4 %)

DELVIS UENIG (13,7 %)

MEGET UENIG (67,1 %)
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Helt uenig
71.8%

Delvis uenig
12.3%

Helt enig
7%

Hverken enig eller uenig
5.6%

Delvis enig
3.3%

4) Medlemslandene må selv afgøre
om diskrimination pga. seksuel
orientering, kønsidentitet eller

kønsudtryk, er ulovlig.

HELT ENIG (7,0 %)

DELVIS ENIG (3,3 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(5,6 %)

DELVIS UENIG (12,3 %)

MEGET UENIG (71,7 %)

Helt enig
82.1%

Delvis enig
7.7%

Helt uenig
5.9%Hverken enig eller uenig

2.6%

5) Det er EU’s pligt at sikre
ligebehandling af enhver borger i
alle medlemslande - også LGBT+

personer.

HELT ENIG (82,2 %)

DELVIS ENIG (7,7 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(2,6 %)

DELVIS UENIG (1,7 %)

MEGET UENIG (5,9 %)
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Helt enig
79.7%

Delvis enig
9.1%

Helt uenig
5.2%

Hverken enig eller uenig
3.2%

6) EU skal beskytte personer mod fx
hadforbrydelser. Medlemslandene

skal pålægges at gennemføre
efterforskning, der kan føre til straf

af de ansvarlige.

HELT ENIG (80,6 %)

DELVIS ENIG (9,2 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(3,2%)

DELVIS UENIG (1,8 %)

MEGET UENIG (5,2 %)

Helt enig
80.8%

Helt uenig
8.5%

Delvis enig
5.2%

Hverken enig eller uenig
3.8%

7) Ændring af juridisk køn skal være
lovligt i alle medlemslande.

HELT ENIG (80,9 %)

DELVIS ENIG (5,2 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(3,8%)

DELVIS UENIG (1,7 %)

MEGET UENIG (8,5 %)
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Helt enig
52.7%

Delvis enig
18.2%

Helt uenig
12.9%

Hverken enig eller uenig
11.5%

Delvis uenig
4.7%

8) Personer under 18 år skal kunne
ændre juridisk køn i alle

medlemslande.

HELT ENIG (52,6 %)

DELVIS ENIG (18,2 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(11,5 %)

DELVIS UENIG (4,7 %)

MEGET UENIG (12,9 %)

Helt enig
83.1%

Helt uenig
7.4%

Delvis enig
4.6%

Delvis uenig
2.2%

9) EU-medlemslandene skal
acceptere det køn man identificerer

sig med i sit eget land.

HELT ENIG (83,1 %)

DELVIS ENIG (4,6 %)

HVERKEN ENIG ELLER UENIG

(2,7 %)

DELVIS UENIG (2,2 %)

MEGET UENIG (7,4 %)
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3. IDEER OG

SYNSPUNKTER

EU-borgere fra alle samfundslag og fra alle hjørner af EU kan være med, og det er

meningen, at især unge skal spille en central rolle i udformningen af det europæiske

projekts fremtid. 

Desuden kan europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder samt

civilsamfundsorganisationer og andre organisationer, der ønsker at holde

arrangementer og bidrage med idéer, deltage. 

- Om konferencen (https://futureu.europa.eu/)

Idéer
"Idéer"  er et koncept og en funktion på EU's platform. De ideer der opstår i løbet af dette

projekt vil blive indsamlet, analyseret, overvåget og offentliggjort på platformen under hele

konferencen. De vil derefter indgå i drøftelserne i EU-borgerpanelerne og på

plenarforsamlingerne.

3.1 EU'S DIGITALE PLATFORM

Platformen er
omdrejningspunktet
for konferencen om
Europas fremtid.

På denne platform vil
de resultater og
synspunkter, som er
kommet ud af
projektet Fremtidens
Europa, blive delt.

Idéerne vil blive

præsenteret i dette
afsnit.
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På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan sammenfattes
følgende ideer til det videre arbejde i EU: 

3.2 9 SPØRGSMÅL OM LGBT+ RETTIGHEDER I EU

1) Regnbuefamilier skal have deres partnerskab/ægteskab anerkendt
på tværs af de europæiske landegrænser.

Spørgsmålet om hvorledes regnbuefamilier skal have deres partnerskab/ægteskab

anerkendt på tværs af de europæiske landegrænser, har stor opbakning blandt de 1742

deltagende i arrangementet: "9 spørgsmål om LGBT+ rettigheder". 

87,5 % af deltagerne (1522 personer) erklærer sig helt enig i dette.

EU skal arbejde for at alle regnbuefamilier bliver anerkendt i alle EU-medlemslande.

2)Regnbuefamiliers rettigheder skal omfatte anerkendelse af
forældreskab.

Spørgsmålet om hvorledes regnbuefamiliers rettigheder skal omfatte anerkendelse af

forældreskab, har stor opbakning blandt de 1742 deltagende i arrangementet: "9

spørgsmål om LGBT+ rettigheder". 

87,3 % af deltagerne (1517 personer) erklærer sig helt enig i dette. 

EU skal arbejde for at alle forældre i regnbuefamilier bliver anerkendt i alle EU-

medlemslande.
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3) Det er ikke op til hvert enkelt land, at bestemme om regnbuefamilier
skal have fri bevægelighed i EU.

Spørgsmålet om det er op til hvert enkelt land selv at bestemme om regnbuefamilier skal

have fri bevægelighed i EU, har lav opbakning blandt de 1742 deltagende i arrangementet:

"9 spørgsmål om LGBT+ rettigheder", da 67,2 % af deltagerne (1165 personer) erklærer sig

helt uenig i dette. 

EU skal have mandat til at give alle regnbuefamilier den samme bevægelighed indenfor

EU. 

4) Medlemslandene må ikke selv afgøre om diskrimination pga.
seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk, er ulovlig.

Spørgsmålet om hvorledes medlemslandene selv må afgøre om diskrimination pga.

seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk, er ulovlig, har lav opbakning blandt de

1742 deltagende i arrangementet: "9 spørgsmål om LGBT+ rettigheder", da 71,7 % af

deltagerne (1244 personer) erklærer sig helt uenig i dette. 

EU-medlemslandene skal nationalt ikke kunne afgøre om diskrimination pga. seksuel

orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk, er ulovlig. 
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5) Det er EU’s pligt at sikre ligebehandling af enhver borger i alle
medlemslande - også LGBT+ personer.

Spørgsmålet om hvorledes det er EU’s pligt at sikre ligebehandling af enhver borger i alle

medlemslande - også LGBT+ personer, har stor opbakning blandt de 1742 deltagende i

arrangementet: "9 spørgsmål om LGBT+ rettigheder".

82,1 % af deltagerne (1426 personer) erklærer sig helt enig i dette. 

Det er EU’s pligt at sikre ligebehandling af alle borgere medlemslande, også LGBT+

personer.

6) EU skal beskytte personer mod fx hadforbrydelser. Medlemslandene
skal pålægges at gennemføre efterforskning, der kan føre til straf af de
ansvarlige.

Spørgsmålet om hvorledes EU skal beskytte personer mod fx hadforbrydelser, og om

medlemslandene skal pålægges at gennemføre efterforskning, der kan føre til straf af de

ansvarlige, har stor opbakning blandt de 1742 deltagende i arrangementet: "9 spørgsmål

om LGBT+ rettigheder".

80,6 % af deltagerne (1400 personer) erklærer sig helt enig i dette. 

EU skal have mandat til at beskytte personer mod fx hadforbrydelser, og medlemslandene

skal pålægges at gennemføre efterforskning, der kan føre til straf af de ansvarlige.
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7) Ændring af juridisk køn skal være lovligt i alle medlemslande.

Spørgsmålet om hvorledes ændring af juridisk køn skal være lovligt i alle medlemslande,

møder stor opbakning blandt de 1742 deltagende i arrangementet: "9 spørgsmål om

LGBT+ rettigheder".

80,9 % af deltagerne (1408 personer) erklærer sig helt enig i dette. 

Ændring af juridisk køn skal gøres lovligt i alle medlemslande.

8) Personer under 18 år skal kunne ændre juridisk køn i alle
medlemslande.

Spørgsmålet om hvorledes personer under 18 år skal kunne ændre juridisk køn i alle

medlemslande, har opbakning blandt de 1742 deltagende i arrangementet: "9 spørgsmål

om LGBT+ rettigheder".

52,6 % af deltagerne (916 personer) erklærer sig helt enig, mens 18,2 % (317 personer)

erklærer sig delvist enig. 

Ændring af juridisk køn skal gøres lovligt for personer under 18 år i alle medlemslande.

9) EU-medlemslandene skal acceptere det køn man identificerer sig
med i sit eget land.
Spørgsmålet om hvorledes EU-medlemslandene skal acceptere det køn man identificerer

sig med i sit eget land, har stor opbakning blandt de 1742 deltagende i arrangementet: "9

spørgsmål om LGBT+ rettigheder".

83,2 % af deltagerne (1442 personer) erklærer sig helt enig i dette. 

EU-medlemslandene skal pålægges at acceptere det køn man identificerer sig med i sit

eget land. 
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På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan man konkludere at de

unge danskere foreslår at Danmark skal arbejde for, at EU-kommisionen

initierer følgende 9 forslag, der er indrapporteret på EU's platform. : 

1) EU skal arbejde for at alle regnbuefamilier bliver anerkendt i alle EU-
medlemslande.

2) EU skal arbejde for at alle forældre i regnbuefamilier bliver
anerkendt i alle EU-medlemslande.

3) EU skal have mandat til at give alle regnbuefamilier den samme
bevægelighed indenfor EU. 

4) EU-medlemslandene skal nationalt ikke kunne afgøre om
diskrimination pga. seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk,
er ulovlig. 

5) Det er EU’s pligt at sikre ligebehandling af alle borgere
medlemslande, også LGBT+ personer.

6) EU skal have mandat til at beskytte personer mod fx
hadforbrydelser, og medlemslandene skal pålægges at gennemføre
efterforskning, der kan føre til straf af de ansvarlige.

7) Ændring af juridisk køn skal gøres lovligt i alle medlemslande.

8) Ændring af juridisk køn skal gøres lovligt for personer under 18 år i
alle medlemslande.

9) EU-medlemslandene skal pålægges at acceptere det køn man
identificerer sig med i sit eget land. 

3.3 DANSKERNES FORSLAG TIL EU
KOMMISIONEN



De følgende idéer fra webinarene udspringer fra udpluk i den direkte debat 

 og de forskellige synspunkter der blev præsenteret. Der er modstridende

synspunkter i idéerne, da dette forekom blandt deltagerne i webinarene.

3.4 WEBINAR: REGNBUEFAMILIER I EU

1) EU skal ikke tage hensyn til intolerance hos de nationale autoriteter.

EU skal ikke tage hensyn til intolerante lokale autoriteter, når minoriteter har brug for

støtte. EU må gerne bruge deres ”muskler”, og skal ikke gå på kompromis med

menneskerettighederne - i dette tilfælde LGBT+ personers rettigheder. Dette pres kan ikke

kun komme nedefra, det skal også komme fra de øverste instanser. 

2) EU skal ikke tøve med at bruge økonomiske sanktioner i kampen for lighed

EU skal stå fast i deres politik og menneskesyn, og skal ikke tøve med at bruge

økonomiske sanktioner overfor medlemslande med lovgivning der fremmer ulighed

mellem mennesker. 

EU er i sin gode ret til at lukke kassen i overfor de medlemslande, der ikke forstår EU’s

værdigrundlag. 

Lissabon traktaten Artikel 1A: 

EU bygger på ”værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati,

ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for

personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et

samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed,

solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.” 
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3) EU skal ikke sanktionere økonomisk oppefra, men støtte aktivismen nedefra. 

Når EU sanktionerer medlemslande økonomisk, fx for dårlig behandling af minoriteter

(LGBT+ personer), risikeres det at minoriteterne bliver straffet. De bliver ”upopulære” blandt

deres befolkning. Man risikerer altså at dem man forsøger at hjælpe og beskytte, kommer i

større fare, og får skylden for de økonomiske vanskeligheder og sanktioner.

EU skal ikke straffe medlemslandende økonomisk oppefra, men i stedet støtte aktivismen

økonomisk nedefra.  

3.5 WEBINAR: LGBT+ DISKRIMINATION I EU

1) Den europæiske ungdom skal aktiveres og inddrages

Den Europæiske ungdom er et aktiv for EU og i kampen for lighed. Det er vigtigt at tro på

ungdommen, og de unge mennesker skal være aktive deltagere i EU-debatter. 

Den Europæiske ungdom er international og berejst. De har venner på ”kryds og tværs”, og

forstår vigtigheden i at de er en del af et fællesskab. 

Ungdommen skal tages med som beslutningstagere.
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2) Der skal være mere samarbejde mellem politi og retsvæsen 

Det skal være mere samarbejde mellem politi og retsvæsen medlemslandene i mellem.

Ved fx hadforbrydelser skal der være en samlet front i EU, og en klar forventning om at

kriminelle handlinger vil blive efterforsket og straffet. Definitionen af hadforbrydelser samt

straf skal være ens over hele unionen. Diskrimination af minoriteter skal ikke tolereres. 

3.6 WEBINAR: LGBT+ KØNSPOLITIK I EU

1) Anerkendelse af transpersoner er ikke ”kønsideologi”.

Anerkendelse af transpersoner går ikke ind under kategorien ”kønsideologi”, men er en del

af menneskerettighederne. 

EU skal tage afstand fra medlemslande der nægter at anderkende transpersoner. LGBT+

personers levevilkår skal ikke diskuteres som en ideologi. Lande der ikke er enige i dette,

skal sanktioneres, hvis de er medlem af EU. 

2) Seksualundervisning i LGBT+ skal støttes af EU.

Seksualundervisning er yderst vigtigt undervisning for unge mennesker. Medlemslandene

skal ikke censurere LGBT+ ud af denne undervisning. Der findes LGBT+ personer i alle EU

medlemslande, og alle fortjener en undervisning uden censur af deres

menneskerettigheder. 
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På baggrund af debatterne under webinarene er følgende 7 idéer

indrapporteret på EU's platform: 

1) EU skal ikke tage hensyn til intolerance hos de nationale autoriteter.

2) EU skal ikke tøve med at bruge økonomiske sanktioner i kampen for
lighed.

3) EU skal ikke sanktionere økonomisk oppefra, men støtte aktivismen
nedefra. 

4) Den europæiske ungdom skal aktiveres og inddrages.

5) Der skal være mere samarbejde mellem politi og retsvæsen. 

6) Anerkendelse af transpersoner er ikke ”kønsideologi”.

7) Seksualundervisning i LGBT+ skal støttes af EU.

3.7 SAMMENFATNING AF IDÉER FRA
WEBINARENE



LINKS TIL VIDEO
KAMPAGNEPROMOS

'Webinar: LGBT+ Diskrimination i EU'

'Regnbuefamilier og deres udfordinger i EU'

      'Skal diskrimination være okay i EU?'

      'Pink text' 

      'Two guys'

      'Personer under 18 år og juridisk kønsskifte'

       'Story 1 LGBT+ rettigheder i EU'

       'Story 2 LGBT+ diskrimination'

       'LGBT+ Europa'

TAL OG STATISTIK
Kontakt Mediehuset København

Reventlowsgade 14, 3
1651 København V

Danmark
Tel. +45 7020 6620

kontakt@mediehuset-kbh.dk
CVR. 10286301

4.

BILAG

OG

LINKS
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TAK TIL:
Europa-Nævnet, ILGA Europe,
Tommy Petersen, Mette-Marie

Nørlev, Niels Eriksen, Lars
Henriksen, Casper Øhlers, Sara

Julie Sørensen, Søren Laursen og
Emil Nørrevang

@FREMTIDENSEUROPA
 

https://mediehuset-kbh.dk/
https://www.facebook.com/fremtidenseuropa
https://www.instagram.com/fremtidenseuropa/
https://fb.watch/aXwLYauwW8/
https://fb.watch/aXxy4HTis7/
https://fb.watch/aXx9gICHVG/
https://fb.watch/aXweRwWDeu/
https://fb.watch/aXweRwWDeu/
https://fb.watch/aXweRwWDeu/
https://fb.watch/aXwAw2FKDY/
https://fb.watch/aXxGavN29c/
https://fb.watch/aXxGavN29c/
https://youtu.be/hvH5x0vRR6M
https://youtu.be/hvH5x0vRR6M
https://youtu.be/FiNfawgVgHc
https://youtu.be/tCDx45nrIPU
https://mediehuset-kbh.dk/fremtidens-europa/
tel:+4570206620
mailto:kontakt@mediehuset-kbh.dk

