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Sådan åbner Alma, der er arrangør af 
skolefolkemødet 2019 og elev på Randers-
gades Skole, debatarrangementet om unge 
LGBT+-personer i folkeskolen. 

Vi er i Hans Tavsens Park på Nørrebro 
i København, der for en dag er omdannet 
til Skolefolkemøde med det overordnede 
tema ’Det gode skoleliv’. Alma er ordstyrer 
og kalder folk hen til scenen, der har 
overskriften ’Forskellighed i mangfoldighed’. 
Det er her debatten om unge LGBT+-
personer skal foregå. 

Alma forklarer, at det for hende og 
de andre skoleelever, der har arrangeret 
skolefolkemødet, er vigtigt at tale 
om, hvordan man kan skabe en mere 
inkluderende folkeskole, hvor der er 
plads til forskelligheder – i dette tilfælde 
mennesker med forskellige seksualiteter og 
kønsidentiteter. 

Man kan godt fare lidt vild i de her 
begreber, så lad os lige se på, hvad LGBT, 
seksualitet og kønsidentitet egentlig 
betyder:

SEKSUALITET henviser til hvem, man 
bliver tiltrukket af og tænder på. 
Der findes mange former for seksualiteter, 
man kan f.eks. være:
Heteroseksuel: Hvis man mest er 
tiltrukket af personer, som har det modsatte 
køn af en selv.
Homoseksuel: Hvis man mest er 
tiltrukket af personer, der har samme køn 
som en selv.
Biseksuel: Hvis man er tiltrukket af 
både mænd og kvinder.
Panseksuel: Hvis man er tiltrukket af 
alle slags mennesker, også mennesker 
som ikke identificerer sig som enten 
mand eller kvinde.

KØNSIDENTITET henviser til hvilket køn, 
man føler sig som. Der findes også mange 
former for kønsidentitet, man kan f.eks. være:
Ciskønnet: Hvis man identificerer sig som 
det samme køn, man blev opfattet som, da 
man blev født og voksede op.
transkønnet: Hvis man identificerer 

sig som et andet køn end det, man blev 
opfattet som, da man blev født og 
voksede op.
non-Binær: Hvis man ikke identificerer 
sig som hverken udelukkende mand eller 
udelukkende kvinde. Binær betyder, at der 
kun er to ting at vælge imellem, og non 
betyder ”ikke”.

LGBT står for: 
lesBian (lesbisk, homoseksuel kvinde)
Gay (bøsse, homoseksuel mand)
Bisexual (biseksuel, tiltrukket af begge køn)
transGender (transkønnet, en person, 
der identificerer sig som et andet køn end 
det, andre har opfattet dem som, da de blev 
født og voksede op). 
+’et betyder, at mennesker der ikke passer 
fuldstændig ind i de fire kategorier, men som 
alligevel føler sig anderledes end de fleste 
andre, når det kommer til deres seksualitet 
eller kønsidentitet, også er inkluderet i 
betegnelsen LGBT+.

“FOLKESKOLEN 
ER FYLDT MED 
LGBT+’ERE”
“MEN DET ER IKKE NOGET, DER BLIVER TAGET 
SÆRLIG MEGET STILLING TIL PÅ SKOLERNE”
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kønsidentitet og seksualitet er 
ikke det samme. 
ethvert menneske har både en 
seksualitet og en kønsidentitet.

Brevkasse
Tilbage i Hans Tavsens Park er debatten klar til at gå i gang. Den 
er bygget op som en åben brevkasse, hvor skolefolkemødets 
deltagere har haft mulighed for at skrive spørgsmål anonymt og 
lægge dem i en stor postkasse. Tre medlemmer af LBGT+ Ungdom 
har stillet op til at svare på alle publikums spørgsmål. Det er Alex, 
der er transmand, Melanie, der er transkvinde, og Noah, som er 
non-binær person. 

Kan du huske, hvad de ord betyder?
At Alex er transmand betyder, at han blev opfattet som pige, 

da han blev født og voksede op, men at han selv føler, at han er en 
dreng og mand. Derfor går han klædt sådan, som mange drenge 
gør, og omtales ”han”. Melanie blev opfattet som en dreng, da hun 
blev født og voksede op, men hun føler sig som en pige og kvinde. 
Derfor går hun klædt, som mange piger gør, og omtales ”hun”. Noah 
er non-binær og føler sig altså hverken som udelukkende mand eller 
udelukkende kvinde. Noah omtales ”de” i stedet for f.eks. ”han” eller 
”hun”.

lGBt+ rettiGHeder 
Der er mange spørgsmål til Melanie, Alex og Noah i brevkassen. 
De bliver både spurgt til personlige oplevelser med at springe ud 
og at gå på offentlige toiletter, som ofte er kønsopdelte. Der bliver 
også spurgt ind til LBGT+-personers rettigheder og muligheder i 
Danmark og andre steder i verden. Det er nemlig ikke alle steder i 
verden, at det er tilladt at gifte sig med en af det samme køn.  Det er 

uretfærdigt, siger Noah med bemærkningen: “Hvorfor skulle nogle 
mennesker have flere rettigheder end andre?”. Alex bakker op: 
“lBGt+-personer er også bare mennesker”.

safe sPaCe
En person har også spurgt om, hvordan man finder ud af, om man 
selv er LGBT+-person, altså om man har en anden seksualitet eller 
kønsidentitet end flertallet. Her foreslår Melanie at finde et såkaldt 
’safe space’, f.eks. en person, som du føler dig tryg ved, og som du 
kan fortælle om dine tanker. I denne trygge sammenhæng kan du 
prøve nogle af de ting af, som du tænker på, for eksempel prøve 
et nyt navn eller noget anderledes tøj og se, om det føles rigtigt for 
dig. Alex foreslår også at udnytte internettets muligheder. Måske 
føler du dig alene med dine tanker i hverdagen, men på internettet 
kan du finde andre ligesindede og søge mere viden og på den måde 
finde ud af, hvad der føles rigtigt for dig. Både Alex og Melanie 
fremhæver, at det kan være vigtigt at finde sociale fællesskaber, 
hvor man føler sig forstået og kan dele sine tanker og oplevelser. 
Sådan et fællesskab har LGBT+ Ungdom været for dem. Alle, der 
går med tanker om deres kønsidentitet eller seksualitet, er velkomne 
i det fællesskab. 

toilet til alle
Som LBGT+-person er der mange situationer i dagligdagen, der kan 
være svære. For eksempel at bruge offentlige toiletter på skolen 
eller andre steder. Alex fortæller om den frygt, han føler for at blive 
smidt ud af herretoilettet. Han har én gang oplevet at blive overfuset 
af en mand på et herretoilet, og det er ikke rart at opleve ikke at 
blive accepteret. Noah fortæller om ikke at have et toilet, der passer 
til dem, fordi de ikke er enten mand eller kvinde. Det giver en følelse 
af at være usynlig i samfundet – som om ingen ved, at der findes 
non-binære personer. 

Mellemfolkeligt Samvirke bringer mennesker sammen for at skabe 
fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper vi i 
45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

Mellemfolkeligt Samvirke

MellemfolkeligtSamvirke@ActionAidDK

www.ms.dk
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