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RØÐA TIL TILTAKIÐ  
LGBTI-personer i Norden: At leve et værdigt, beskyttet og åbent 

liv 

 

Kære publikum, oplægsholdere, panelister, arrangører og 

alle LGBTI-personer i Norden 

Tak.  

Tak for at I arrangerer dette seminar, og bringer dette 

meget vigtige emne på banen, om hvordan vi kan 

beskytte LGBTI-personer mod vold og diskriminering.  
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Det har vi brug for at snakke om, det har vi brug for at 

lære af og det har vi brug for at gøre noget ved. 

Derfor vil jeg også gerne sige tak for at I har givet mig 

muligheden til at byde velkommen til dette seminar. 

 

For mig handler dette grundlæggende om vores 

menneskesyn. Det handler om ”Decency” – at vi som 

mennesker behandler hinanden med respekt og med 

værdighed. For vi er alle mennesker, uanset hvilken 

baggrund vi kommer fra, uanset nationalitet, uanset 

hudfarve, uanset seksuel orientering. 
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Uanset hvad er vi alle mennesker. Og vi har alle fortjent at 

blive behandlet med respekt – og med værdighed. 

 

Jeg ville ønske at det bare var sådan. 

 

Men til trods for at LGBTI-personer i Norden generelt har 

gode levevilkår og kan være åbne og frie om deres 

identitet, oplever vi nemlig, som I skriver i indledningen til 

seminaret, at mange oplever vold, overgreb, 

diskriminering og mobning. Og det sker overalt i 

samfundet.  
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Det sker på åben gade, i skoler og på arbejdspladser, det 

sker inden for idræt og fritidsliv, og det sker også på 

samfundsniveau og i det politiske system.  

Desværre er det stadigvæk sådan, også her på Færøerne. 

 

Det er ikke at sige for meget, hvis jeg siger at bølgerne er 

gået højt, når vi har behandlet lovforslag, som skulle 

beskytte og sørge for bedre rettigheder for LGBTI-

personer på Færøerne. Blandt andet når vi skulle 

indsætte ordene ”seksuel orientering” i straffelovens 

paragraf §266b, også kaldt racismeparagraffen. 
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Modstanden har været stor og tonen meget hård. 

Men vi har gennem min tid i politik fået taget nogle små, 

men meget vigtige skridt, til at sikre at LGBTI-personer 

kan leve et mere værdigt, åbent og beskyttet liv på 

Færøerne. 

Dermed ikke sagt at vi er kommet i mål. 

 

Jeg synes, at vi nu skal sørge for at respektere den 

lovgivning, vi har vedtaget. Og dernæst synes jeg at vi skal 

sørge for at få lavet de nødvendige følgelove, som gør, at 
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vi som samfund ikke diskriminerer mindretalsgrupper, 

herunder LGBTI-personer.  

Det drejer sig blandt andet om at homoseksuelle 

forældre, som er gift eller i et registreret partnerskab, 

mister rettigheder til deres børn, når de bosætter sig på 

Færøerne. Og at de får samme rettigheder som andre 

forældre, når det kommer til barsels- og forældreorlov. 

 

I Færøerne og i Norden har vi lang vej endnu, før vi er 

hvor jeg ønsker at vi skal være.  
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Nemlig at vi behandler alle mennesker fair og med den 

respekt og den værdighed, som alle mennesker fortjener 

at blive behandlet med. 

Jeg ser derfor frem til at høre oplæggene og følge 

debatten på seminaret 

 om, hvordan vi i Norden kan sørge for at LGBTI-personer 

kan leve et værdigt, beskyttet og åbent liv. 

Med disse ord vil jeg sige tak og ønske jer et godt og 

givende seminar. 

 

Tak. 


