Initiativ 1. Støtte, rådgivning og netværk til LGBTI-personer og bekæmpelse af fordomme
1. Forslag
Der udmøntes en ansøgningspulje til projekter, der har til formål at yde rådgivning, støtte og netværksmuligheder til
LGBTI-personer samt at bekæmpe fordomme på området. Dette skal bidrage til, større trivsel blandt LGBTI-personer og
til at færre oplever selvmordstanker og faktiske selvmordsforsøg.
2.

Problem og baggrund

Undersøgelser på området viser, at LGBTI-personer er udsatte inden for en række områder i forhold til den øvrige del af
befolkningen. Eksempelvis viste en undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed i 2015 bl.a., at LGBTpersoner oftere har meget generende smerter eller ubehag, oftere føler sig stressede og drikker mere end den øvrige del
af befolkningen1. Selvmordstanker er mere end dobbelt så udbredte blandt LGBT-personer som blandt den øvrige
danske befolkning, og faktiske selvmordsforsøg forekommer omkring tre gange så ofte blandt LGBT-personer (8,3 pct.
over for 2,6 pct. for mænd og 11,8 pct. over for 4,2 pct. for kvinder)2. Samtidig er der i gruppen selvmordsforsøg i alderen
0-12 år, hvor der i den heteroseksuelle kontrolgruppe ikke er nogen, der har forsøgt selvmord i så tidlig en alder 3.
Europa-Kommissionen offentliggjorde i 2015 en undersøgelse, der bl.a. viser, at 84 pct. af de adspurgte danskere har
oplevet negative kommentarer eller lign. over for en skolekammerat, som blev opfattet som LGBT-person. 22 pct. af
medvirkende danske LGBT-personer har inden for det sidste år oplevet diskrimination uden for arbejdsmarkedet, og 63
pct. af adspurgte danske LGBT-personer skjulte ofte eller altid deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, da de gik i
skole.
3.

Løsning

Der udmøntes en ansøgningspulje, som har til formål at støtte projekter, hvor der ydes rådgivning, støtte og
netværksmuligheder til LGBTI-personer, samt projekter, der bekæmper fordomme. Ansøgningspuljen målrettes frivillige
foreninger.
Målgruppen for ansøgningspuljen er LGBTI-personer generelt, men der vil i prioriteringen af projekter blive lagt vægt på
projekter, der omfatter:



støtte, rådgivning og netværksmuligheder især til LGBTI-personer uden for storbyerne.
bekæmpelse af fordomme. Der kan eksempelvis gennemføres aktiviteter og oplysning i skolen,
ungdomsuddannelser, klubber, foreninger mv.

4. Økonomi
Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2018.
2018
7,0 mio. kr.
5.

2019
0,0 mio. kr.

2020
0,0 mio. kr.

2021
0,0 mio. kr.

I alt
7,0 mio. kr.

Tidsplan

Tid

Aktivitet

3.-4. kvartal 2018

Udmelding og udmøntning af ansøgningspulje

1. kvartal 2019

Projektstart

3.-4. kvartal 2021

Erfaringsopsamling på baggrund af projekternes egne evalueringer

1
2

”LGBT-sundhed – Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner”, Statens Institut for Folkesundhed, 2015.

Self reported sexual and psychosocial health among non heterosexual Danes, Christian Graugaard m.fl., Scandinavian Journal of
Public Health, 2015.
3 Lige og Ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, CASA, 2009.

