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En historie om LGBT-rettigheder i FN 
 
 
 
 
En meddelelse fra De Forenede Nationers kontor for menneskerettigheder. 
 
Det er den 10. december 1948, og FN's Generalforsamling vedtager verdenserklæringen om 
menneskerettigheder. Deri hedder det, at "Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og 
rettigheder". 
 
Man lad os spole hurtigt frem til 2011, hvor FN's Menneskerettighedsråd udtrykte alvorlig bekymring 
over vold og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Overalt i verden 
udsættes bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, eller LGBT-personer, stadigvæk for 
diskrimination og brutal vold, tortur, bortførelse, ja endda mord. I 76 lande er forhold mellem to 
personer med samme køn strafbart, hvilket er i strid med grundlæggende rettigheder. 
 
Disse krænkelser må høre op. Udviklingen er ved at vende: siden 1990 har næsten 40 lande 
lovliggjort forhold mellem personer af samme køn. Mange flere har ved lov forbudt diskrimination 
mod LGBT-personer. Flere og flere lande anerkender nu, at det er på høje tid at gøre noget, og 
presser på for, at det sker i FN. I de sidste 4 år har det betydet, at den første FN-resolution og den 
første officielle FN-rapport om disse forhold er blevet vedtaget, og at man har afholdt den første 
formelle mellemstatslige debat i FN’s Menneskerettighedsråd. Den 26. juli 2013 lancerede FN "Free 
& Equal", en global kampagne til at øge bevidstheden om homofobisk og transfobisk vold og 
diskrimination, og til at hjælpe med at sætte en stopper for, at millioner af LGBT-personer krænkes 
blot fordi de er dem, de er. 
 
Vi skal beskytte LGBT-personers grundlæggende menneskerettigheder. Men det kræver ikke kun 
ændringer i love og politikker; det kræver ændringer i folks hjerter og tænkemåder. Ligesom kampen 
mod racisme, ligesom kampen for ligestilling mellem kønnene kan kampen for LGBT-ligestilling kun 
vindes, hvis vi går sammen, hvis vi ikke forholder os tavse, hvis vi står fast i forsvaret af andres 
rettigheder. Tiden er inde til at gøre det nu. Sammen kan vi stoppe vold og diskrimination mod LGBT-
personer. Sammen kan vi bygge en verden, hvor vi er frie og lige. 


