Aftale om udmøntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 (20/5 - 2022)
I aftalen om finansloven for 2022 mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne af den 6. december 2021 blev partierne enige om at
afsætte midler til en ny LGBT+ handlingsplan. Der blev afsat 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til
handlingsplanen (samlet 24,8 mio. kr.).
Aftalepartierne er i forlængelse heraf enige om, at der udmøntes 16 initiativer, der skal bidrage til
fortsat at fremme tryghed, lige rettigheder og muligheder for LGBT+ personer.
Mange LGBT+ personer oplever få eller ingen udfordringer på baggrund af deres LGBT+ identitet. Men
undersøgelser viser, at LGBT+ personer stadig i langt højere grad end andre oplever mistrivsel,
ensomhed, selvskade, selvmordstanker og -forsøg, seksuelle overgreb og vold både i parforholdet og i
form af hadforbrydelser. Særligt unge, transkønnede og etniske minoriteter er udsatte.
Rammen på 24,8 mio. kr. fra 2022-2025 udmøntes i nedenstående initiativer:
1. Mere systematisk viden om trivslen blandt LGBT+ elever gennem en undersøgelse i
grundskolen og på ungdomsuddannelserne (0,3 mio. kr.)
2. Dialogmøde om et LGBT+ fokus i antimobbestrategier, ordensregler mv. på grundskole-,
ungdomsuddannelses- og FGU-området (0,1 mio. kr.)
3. Oplysning, støtte og rådgivning til LGBT+ børn og unge fx aktiviteter på skoler og
ungdomsuddannelser gennem en ansøgningspulje til frivillige foreninger, organisationer og
NGO’er (3,5 mio. kr.)
4. Udvikling og gennemførelse af en række webinarer til fremme af ligebehandling og trivsel for
LGBT+ børn og elever i dagtilbud, grundskoler og FGU-institutioner (0,3 mio. kr.)
5. Inspirationsmateriale med fx små film, dialogkort mv. til pædagogisk personale på
dagtilbudsområdet om køn, seksualitet og mangfoldighed (0,3 mio. kr.)
6. Styrkelse af DGI, DIF og Idrættens regnbuekoalitions indsats #Gamechanger, så indsatsen bl.a.
udvides til flere fyrtårnsforeninger (2,9 mio. kr.)
7. Tilskud til LGBT+ Danmark til styrket opkvalificering af fagprofessionelle og organisationer på
volds- og socialområdet, der fx rådgiver og tilbyder hjælp til personer udsat for partnervold og
seksuelle overgreb samt socialt udsatte borgere (1,2 mio. kr.)
8. Styrket rådgivning og støtte, herunder psykologhjælp til minoritetsetniske LGBT+ personer ift.
partnervold, seksuelle krænkelser, seksuel sundhed, grænsesætning, seksuelle overgreb mv.
Udmøntes gennem en ansøgningspulje (3,7 mio. kr.)
9. Forebyggelse af partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser ved at skabe større
opmærksomhed og dialog internt i LGBT+ miljøet. Udmøntes gennem en ansøgningspulje til
LGBT+ organisationer mv. (1,8 mio. kr.)
10. Undervisningsforløb til opkvalificering af personalet på asylcentre om de særlige forhold, der
relaterer sig til etniske minoriteter, æresrelaterede problemstillinger og asylansøgere med
LGBT+ identitet (1,8 mio. kr.)

11. Udarbejdelse af national strategi for elimination af HIV i Danmark med fokus på bl.a. målrettet
forebyggelse, opsporing og behandling af smittede samt problemstillinger relateret til at leve
med HIV hos allerede smittede (1,7 mio. kr.)
12. Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
og nedsættelse af en arbejdsgruppe med faglige repræsentanter og organisationer, som skal
rådgive om udviklingen på området og revisionen (0,7 mio. kr.)
13. Supplerende rådgivning af personer med kønsidentitetsforhold og udvidelse af målgruppen til
også at omfatte personer, som er på venteliste til et udredningsforløb (1,3 mio. kr.)
14. Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, der understøtter bl.a. fælles
forskning og samarbejde på tværs af landet i de tre centre, som varetager udredning og
behandling mv., videreføres (3,4 mio. kr.)
15. Undervisnings- og informationsmateriale i form af e-læring til alle medarbejdere i ældreplejen,
der understøtter, at LGBT+ borgeren føler sig inkluderet og trygge, når der ydes ældrepleje (0,8
mio. kr.)
16. Midler til den danske ambassade i Polen til at iværksætte aktiviteter og støtte polske LGBT+
organisationers arbejde for at sikre rettigheder og bedre muligheder for LGBT+ personer (1,0
mio. kr.)

