
 

Aftale om udmøntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og 

lige muligheder for LGBTI-personer 

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er i forlængelse 

af satspuljeaftalen 2018 enige om, at der udmøntes 12 initiativer, der styrker indsatsen i 

forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, 

transkønnede og interkønnede (LGBTI). 

LGBTI-personer trives generelt dårligere end den øvrige del af befolkningen, og eksempelvis er 

LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund og transpersoner særligt udsatte. Partierne er 

enige om, at der er behov for konkrete initiativer, der styrker støtten til LGBTI-personer, 

fremmer åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelse, bekæmper homofobi og 

transfobi i det offentlige rum, sport og idræt, styrker den forebyggende indsats i 

sundhedsvæsenet samt viden og rådgivning til transkønnede mv.  

Rammen på 25 mio. kr. fra 2018-21 udmøntes i nedenstående initiativer:   

1. Ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder samt bekæmpelse af 

fordomme (I alt 7 mio. kr.) 

2. Projekttilskud til Sabaah til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBTI-

personer og pårørende (I alt 2,9 mio. kr.) 

3. Kampagne med virksomheder og organisationer ift. åbenhed og inklusion på 

arbejdsmarkedet (I alt 1,2 mio. kr.) 

4. Undersøgelse og initiativer i forhold til barrierer for LGBTI-personer i idrætsforeninger og 

bekæmpelse af homo- og transfobi (I alt 1,8 mio. kr.) 

5. Indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold (I alt 0,4 mio. kr.) 

6. Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet vedrørende ældre 

LGBTI-personer (I alt 0,5 mio. kr.) 

7. Etablering af videnscenter på transområdet (I alt 5,5 mio. kr.) 

8. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (I alt 1,2 mio. kr.) 

9. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (I alt 0,9 mio. kr.) 

10. Informationsmateriale målrettet forældre til børn født med DSD-tilstande (interkønnede) (I 

alt 0,6 mio. kr.) 

11. Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer (I alt 2 mio. kr.) 

12. Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår (I alt 1 mio. kr.) 
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