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En hverdag med diskrimination og homofobiske tilråb 

En ny undersøgelser viser, at Aarhus ikke er ligeså god en by for LGBT-personer 

som for aarhusianerne generelt.  

 
Aarhus Pride, som finder sted den 1. juni, er et af de arrangementer, som skal være med til at sætte fokus på, at det kan 

være svært at vise sin seksualitet offentligt, hvis den falder uden for normen. Arkivfoto: Jens Henrik Daugaard  
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Mange gange er det bedst bare at tie stille og falde i et med mængden.  

Det er i hvert fald oplevelsen blandt mange LGBT-personer i Aarhus ifølge en 
undersøgelse, som Aarhus Kommunes udvalg for mangfoldighed og ligestilling 
har taget initiativ til. Den blev offentliggjort onsdag og viser, at 44 pct. af de 
medvirkende har oplevet at blive udsat for diskrimination og hadforbrydelser i 
Aarhus, og at 59 pct. bl.a. af samme grund ikke altid er åbne om deres seksualitet 
eller kønsidentitet.  

 



»Det er alarmerende tal,« siger byrådsmedlem Lone Norlander Smith (EL), der 
er forkvinde for udvalget og er også er forundret over, at de ubehagelige 
oplevelser sjældent fører til politianmeldelser.  

»Mange tror, at vi er så åbne i Danmark, at det ikke er en udfordring med bl.a. 
homofobiske tilråb. Tit er de ikke gennemtænkte, men det er en adfærd, der skal 
væk, og der skal skabes en bevidsthed om det,« siger Heidi Bank (V), der 
sammen med Mette Bjerre (SF) er de to øvrige byrådsmedlemmer i udvalget, der 
desuden har repræsentanter for bl.a. bysamfundet.  

LGBT i Aarhus  

Aarhus Kommunes Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling har fået udarbejdet en 

spørgeskemaundersøgelse, som henvender sig til LGBT+ personer for at høre om deres 

oplevelse af Aarhus som by samt trivsel og livskvalitet.  

Formålet med undersøgelsen er at levere input til udvalgets arbejde med at fremme 

ligestilling og mangfoldighed i Aarhus, 

LGBT er en engelsk forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Ofte 

skrives der er plus bagefter for at inddrage flere kønsidentiteter og seksualiteter.  

Hver torsdag holder LGBT-rådgivningen hos Sappho i Mejlgade 71 åbent kl. 18-20.  

Her er frivillige rådgivere klar med rådgivning og hjælp om alt, bl.a. om seksuel 

orientering, kønsidentitet og -udtryk og seksualitet på LGBT+-området. Det foregår 

anonymt, og rådgiverne har tavshedspligt. 

Man kan komme i kontakt med LGBT-rådgivningen pr. mail (raadgivningaarhus@lgbt.dk) 

pr. telefon (22 30 19 48 eller 86 13 19 48) og ved at møde op.  

Den 1. juni er der Aarhus Pride med start fra Officerspladsen og den 4. juni et åbent 

debatarrangement om plads til LGBT-personer på Teatret Svalegangen.  

Omfattende undersøgelse 

Undersøgelsen er en af de mest omfattende af sin art i Danmark – 531 LGBT+-
personer har deltaget i undersøgelsen, som er udarbejdet af Epinion. Den blev 
lavet for at høre om LGBT-personers oplevelse af Aarhus som by samt trivsel og 
livskvalitet. 



LGBT er en engelsk forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. 
Plusset er der for at inddrage flere kønsidentiteter og seksualiteter.  

En del af de interviewede fortæller, at de mangler et fællesskab og derfor ofte 
føler sig ensomme. Det mener udvalget, at man kan komme i møde ved at 
etablere et LGBT-hus, hvilket tidligere har været oppe i byrådet og fået positive 
tilkendegivelser, men ingen penge.  

»Det kommer der nu et konkret forslag om til efterårets budgetforhandlinger,« 
siger Mette Bjerre med opbakning fra sine to byrådskolleger.  

 
Udvalget har fokus på, at der skal være plads til mangfoldighed og på at sætte 

handling bag ordene, og det skal ske med bl.a. Aarhus Pride, der den 1. juni 

finder sted for 8. år i træk, samt et åbent debatarrangement på Teatret 

Svalegangen den 4. juni. 


