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2TECHGIGANTERNE SKAL TÆMMES

NU SKAL VI SIKRE  
RIGTIG FRIHED!
I Danmark er de fleste af os unge utrolig privilegerede. Vi har mulighed for at tage en gratis ud-
dannelse, rejse ud og opleve verden og spare penge sammen til at kunne købe en bolig. Vi kan 
feste med vores venner og være kærester med dem, vi vil. Vi kan i det hele taget nyde livet som 
ung uden at skulle opleve at blive kigget skævt til eller få vores muligheder begrænset. Sådan er 
det heldigvis for langt de fleste af os – men desværre ikke for alle. Der er stadig unge mennesker 
i Danmark, som bliver holdt tilbage. Der er unge, der oplever at få frataget muligheder – eller 
oplever at blive diskrimineret, så mulighederne aldrig opstår.

For Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) har frihed altid været det overordnede mål. 
Sådan har det været i mere end 100 år, og sådan vil det også være i fremtiden. Med dette udspil 
kalder DSU til kamp for de unge, som i dag er begrænset i deres frihed.

DSU’s frihedskamp er en kamp for, at alle mennesker skal have mulighed for at sætte sig bag 
rattet i deres eget liv.  Coronakrisen har store konsekvenser for unge. Selvom nedlukningen af 
Danmark har været nødvendig, må vi samtidig erkende, at de mange corona-restriktioner og 
myndighedernes retningslinjer, herunder forsamlingsforbud og (selv)isolation, har begrænset 
unges frihed på en helt særlig måde.

De nyeste tal fra HOPE-projektet, der undersøger danskernes adfærd og trivsel under coronakri-
sen, viser, at 40 procent af de unge føler sig ensomme, stressede eller på anden vis mistrives. Det 
er det højeste niveau, siden Danmark første gang lukkede ned i foråret 2020. Tallet var i forvejen 
højt før coronakrisen.

Det kalder på politisk handling. Vi må ikke tabe en hel generation af unge på gulvet. Der skal 
investeres massivt i unges trivsel og mentale sundhed, så vi kan holde hånden under den gene-
ration af unge, der har fået begrænset deres frihed pga. coronakrisen. Derfor indgår ”Frihed for 
unge efter corona” også som en vigtig søjle i DSU’s frihedsudspil, som er vores bud på, hvordan vi 
sikrer mere frihed for unge og kommer frihedsbegrænsningen for disse grupper til livs. 

God læselyst!
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FRIHED FOR UNGE EFTER CORONA!
Unge er mere ensomme og stressede end på noget andet tids-
punkt under coronakrisen. Den stigende mistrivsel blandt unge 
kan få langsigtede konsekvenser. Mange unge er desuden ble-
vet arbejdsløse, og nyuddannede har svært ved at få et job efter 
at have dimitteret fra deres uddannelse. Vi ved af erfaring, at 
økonomiske kriser især rammer unge hårdt. Ungdomsarbejds-
løshed kan sætte sig fast og trække dybe spor ind i voksenlivet. 
Det kan blive langvarigt og føre til langtidsledighed.

Arbejde er det fineste fællesskab, der findes. Fra lykkeforsk-
ningen ved vi, at dét at have et arbejde – sammen med ople-
velser – er det, der giver mennesker mest lykke. Det stemmer 
helt overens med det socialdemokratiske værdikompas. Der-
for må det socialdemokratiske svar i kølvandet på coronakri-
sen også være at give unge mennesker bedre muligheder for 
arbejde og uddannelse; men også oplevelser og fællesskab, 
som har været en stor mangelvare under corona-pandemien. 
Vi skal løfte ungdommen ud af coronakrisen og ind i fremti-
den. DSU foreslår følgende initiativer:

STRATEGISKE, LUKRATIVE  
UDDANNELSESÅBNINGER

Manglen på faglært arbejdskraft er en bombe under vores vel-
færdssamfund. Derfor bør der tages nye midler i brug for at 
sikre, at flere unge tager en uddannelse inden for de områder, 
hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. DSU foreslår 
at give alle unge, der starter på en af de såkaldte fordels-
uddannelser  eller STEM-uddannelser2, en økonomisk gulerod 
– i form af en startbonus – svarende til fire måneders SU. Et  
sådant tiltag har flere fordele:

1) Der vil være flere unge, der starter på en uddannelse inden 
for de fag, hvor der er stor mangel på arbejdskraft.

2) Elever og studerende vil få penge mellem hænderne, der 
kan bidrage til at kickstarte det private forbrug og stimulere 
dansk økonomi.

3) Pengene vil kunne bruges på oplevelser, der kan være  
med til at afbøde ensomhed og mistrivsel som følge af 
coronakrisen.

Beløbet skal betales i rater. Dropper man ud af sin uddannel-
se, skal startbonussen naturligvis betales tilbage.

ØKONOMISKE INCITAMENTER TIL AT 
ANSÆTTE UNGE NYUDDANNEDE

Mange nyuddannede har svært ved at finde fodfæste på ar-
bejdsmarkedet. Der er få jobs, stigende arbejdsløshed, og ny-
uddannede ender oftest bagerst i jobkøen. Det er derfor byden-
de nødvendigt med et særskilt fokus på at få nyuddannede i 
arbejde. Gennem økonomiske incitamenter skal både private 
virksomheder og den offentlige sektor motiveres til at ansætte 
flere unge nyuddannede. DSU foreslår følgende tiltag:

» Privat sektor: En lønrefusionsmodel for de første tre-seks 
måneder og/eller en skatterabat for virksomheder, der an-
sætter unge nyuddannede.

» Offentlig sektor: En statslig kompensationsordning, hvor 
staten kompenserer kommuner og regioner for at ansætte 
unge nyuddannede.

Der er høj dimittendledighed inden for visse brancher, hvilket 
betyder at en stor del af de nyuddannede i forvejen på dag-
penge. Derfor vil de ekstra økonomiske udgifter ved en stats-
lig kompensationsordning være relativt begrænset.

SÆRLIGE RABATTER OG FAVORABLE LÅN 
TIL EFTERSKOLE- OG HØJSKOLEOPHOLD

Unge mennesker har brug for stærke fællesskaber. Men coro-
nakrisen har sat hverdagens fællesskaber på standby – og den 
har vist, at forskellene mellem os bliver tydeligere, når vi er 
afskåret fra de fællesskaber. Særligt de unge, som i forvejen 
var udsatte eller psykisk sårbare, er kun kommet i større risiko 
for langsigtet mistrivsel. Det er fællesskabets opgave at sikre, 
at alle unge kommer med, så vi ikke efterlader nogen på per-
ronen. Derfor bør der gives rabat til unge fra lavindkomstfa-
milier til et efterskole- eller højskoleophold i 2021-2022. I den 
forbindelse skal kommunerne gøre en særlig indsats for re-
kruttere unge. Desuden skal højskolerne forpligtes til at gøre 
deres tilbud relevant for alle slags unge og ikke kun dem fra 
den øvre middelklasse og de mest velstillede hjem.

DSU mener, at følgende initiativer bør iværksættes:

» Særlige rabatter eller stipendier til udsatte unge med hen-
blik på et ophold på en efterskole eller højskole.

» En statslig fond, hvor forældre og unge i lavindkomst-
gruppen kan tage et favorabelt lån til et efterskole- eller 
højskoleophold. Lånet skal tilbagebetales til en lav rente, 
svarende til renten på de attraktive SU-lån.

1 UVM: Liste over fordelsuddannelser 2021
2 Science, technology, engineering. mathematics
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JOBÅBNINGER TIL UNGE OG 
AFBØDNING AF CORONA-EFTERSLÆB

Særligt sundhedssektoren og landets folkeskoler står med et 
stort efterslæb i kølvandet på coronakrisen. DSU mener, at 
der bør afsættes penge til midlertidigt at ansætte folk, der 
kan tage sig af de mere praktiske og administrere opgaver 
for på den måde at aflaste sundheds- og plejepersonale m.m. 
Samtidig bør der ansættes et stort antal lærervikarer som 
hjælpeundervisere, således at der i en periode sikres en tolæ-
rerordning i fag som Dansk, Matematik og Engelsk. Det skal 
bidrage til, at eleverne kan indhente det faglige efterslæb, 
der må forventes at være kommet efter længere perioder med 
online-undervisning som følge af corona-nedlukningen.

SOCIALE AKTIVITETER I HØJSÆDET PÅ
FOLKESKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER

Velfærdssamfundets stærke institutioner, særligt folkeskolen 
og ungdomsuddannelser, udgør en væsentlig rolle i børn og 
unges dagligdag. Det betyder også, at der hviler et særligt 
ansvar hos disse fællesskabsinstitutioner ift. at styrke børn 
og unges trivsel i kølvandet på coronakrisen.

Derfor bør alle skoler forpligtes til at facilitere flere sociale 
aktiviteter med formålet om at knytte eleverne tættere sam-
men igen. Der bør desuden være et særligt fokus på at løfte 
de sociale kompetencer hos de mest udsatte børn og unge. 
Hvis det skal lykkes, kræver det en stærk ramme og en ordent-
lig facilitering af den sociale indsats. Derfor bør regeringen 
sammen med kommunerne afsætte en pulje til dette formål, 
så skolerne – gerne med inddragelse af elevrådene – kan af-
holde flere sociale arrangementer end normalt.

EKSTRA OPTAG AF VÆRNEPLIGTIGE

Mange unge får brug for motivation og struktur i deres i de-
res tilværelse på den anden side af coronakrisen. Erfaringerne 
viser, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har en helt særlig 
evne til at løfte unge menneskers selvtillid og selvværd.

Derfor foreslår DSU, at man ekstraordinært øger optaget af 
frivillige værnepligtige i Forsvarets tre værn3 og beredskabet 
i år 2021 og 2022. Flere skal have mulighed for at få den ople-
velse og opnå de kompetencer, det giver at aftjene værnepligt.

INDFØRELSE AF RET TIL FRITIDSPAS

Det er et princip for DSU, at størrelsen på dine forældres  
pengepung ikke må afgøre dine muligheder i livet. Alligevel er 
der desværre mange børn og unge i Danmark, som er afskåret 
fra foreningslivet af (socio)økonomiske årsager. Det er en af 
de største uretfærdigheder i vores velfærdssamfund.  

DSU mener, at alle børn og unge har ret til et godt fritidsliv 
og fortjener at blive en del af fællesskabet. Heldigvis har fle-
re kommuner allerede indført en fritidspasordning. Et såkaldt 
fritidspas kan give udsatte børn og unge mulighed for at få 
et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Vi ved, at deltagelse i fri-
tidsaktiviteter sammen med jævnaldrende kan medvirke til at 
skabe nye sociale relationer og bryde den negative sociale arv 
for udsatte børn og unge.

Derfor foreslår DSU, at fritidspasset midlertidigt bliver gjort 
til en rettighed på nationalt plan, så fritidspasset udbredes til 
alle kommuner med 100 procent kontingentfritagelse. Et godt 
fritidsliv og deltagelse i foreningslivet spiller en afgørende 
rolle, hvis vi skal komme den stigende mistrivsel blandt børn 
og unge til livs.

ØKONOMISK HÅNDSRÆKNING
TIL SOMMERAKTIVITETER

Corona-nedlukningen og de manglende fællesskaber har  
store konsekvenser for børn og unge. Og som socialdemokra-
ter tilsiger vores sociale kompas at have blikket stift rettet 
mod de udsatte børn og unge, der lider store afsavn under 
coronakrisen. DSU ser med stor bekymring på de mange børn 
og unge, der ikke får mulighed for nogle gode oplevelser i 
deres sommerferie. Det kan f.eks. skyldes, at familiens økono-
mi er ekstraordinært presset, eller at forældrene skal arbejde 
ekstra for at indhente det tabte – f.eks. hvis man som forælder 
er ansat i turismeerhvervet, herunder hotel- og restaurations-
branchen, servicesektoren mv.

DSU foreslår, at regeringen – i samarbejde med kommunerne 
og organisationer som Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Red Bar-
net etc. – afsætter penge til at sikre, at alle børn og unge kan 
komme med på sommerkolonier/lejrture og i øvrigt udvider de 
kommunale sommerferietilbud til børn og unge.

3 Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet
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FRIHED FOR UNGE MUSLIMER
 
I Danmark er der alt for mange ikke-vestlige indvandrere og 
efterkommere, som ikke tager del i fællesskabet. Alt for man-
ge har ikke taget de danske værdier til sig, og alt for mange 
lever i mellemøstlige parallelsamfund, hvor gængse normer 
og regler er tilsidesat til fordel for et middelalderligt syn på 
bl.a. kvinder og homoseksualitet. Særligt i de udsatte bolig-
områder halter det med at komme i mål med integrationen og 
tage de danske værdier til sig.

Ifølge medborgerskabsundersøgelsen for 20204 må hver femte 
efterkommer med ikke-vestlig baggrund ikke have en kæreste 
før ægteskabet for sin familie. 16 procent af unge indvandre-
re og efterkommere af ikke-vestlig oprindelse får begrænset 
deres frihed og selvbestemmelse mht. valg af kæreste eller 
ægtefælle. Mere end en tredjedel af de 20-24-årige indvan-
drere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har ikke 
gennemført en dansk ungdomsuddannelse.

Tanken om den naturlige integration, hvor menneskers bag-
grund over tid vil miste betydning, har vist sig at være en 
illusion. At størstedelen af efterkommere med ikke-vestlig 
baggrund har vist sig ikke at være mere integrerede end de-
res forældre, er et resultat af mange års mislykket integra-
tionspolitik. I årtier troede vi på, at religiøs dogmatik ville 
forsvinde, når folk fik et arbejde. Men intet arbejde kan ret-
færdiggøre modstand mod homoseksuelle. Ingen uddannelse 
kan retfærdiggøre hustruvold. Intet postnummer kan retfær-
diggøre tvangsægteskab.

En af DSU’s vigtigste frihedskampe anno 2021 er at løfte 
unge indvandrere, efterkommere og flygtninge af ikke-vest-
lig herkomst ud af de kedelige statistikker. Den danske sam-
fundsmodel bygger på ret og pligt. Og når det gælder inte-
grationspolitikken, skal rettigheder og pligter gå hånd i hånd. 
DSU bakker utvetydigt op om en stram udlændingepolitik og 
en retfærdig integrationspolitik, der skal frigøre unge, især 
muslimer, fra patriarkalske familiestrukturer og negativ soci-
al kontrol. Unge muslimer skal have samme muligheder for 
at udleve deres drømme, som etnisk danske unge har. Deres 
frihedskamp er vores frihedskamp!

GRATIS DAGINSTITUTIONSPLADS TIL 
FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Mange tosprogede elever er allerede bagud fra starten, når de 
begynder i skole. Det skyldes bl.a., at de ofte ikke har de nød-
vendige sprogfærdigheder. En god start i skolen er afgørende 
for resten af ens skolegang og muligheder senere i livet. DSU 
foreslår følgende:

» Obligatorisk daginstitution og vuggestue for børn 
 ned til 2-års alderen.

» Alle børn automatisk opskrives til daginstitution,
  fra de er 1 år.

» Alle familier, der bor i et udsat boligområde, 
 skal have ret til friplads i en daginstitution.

BESKYTTELSE MOD SOCIAL KONTROL

På trods af at der er markant flere underretninger på børn 
med ikke-vestlig baggrund end etnisk danske børn, er der al-
ligevel færre anbringelser af børn med ikke-vestlig baggrund. 
DSU mener, at der er for stor berøringsangst over for kulturer, 
hvor social kontrol og opdragelsesvold er mere end alminde-
ligt. Derfor bør der afsættes flere penge til tvangsfjernelser 
af børn, der bliver udsat for sådanne uhyrligheder. Vi må ikke 
have berøringsangst for at sætte ind over for omsorgssvigt i 
familier med ikke-vestlig baggrund.

Derudover bør der indføres et krav om, at alle kommuner skal 
have et beredskab for, hvordan man både forebygger, opdager 
og håndterer negativ social kontrol, vold i hjemmet, radikali-
sering, ekstremisme og æresrelaterede konflikter.

PERSONALET SKAL UDDANNES TIL 
AT OPDAGE SOCIAL KONTROL

Ifølge en undersøgelse foretaget af Institut for Menneskeret-
tigheder5 underretter fri- og privatskoler kun halvt så ofte som 
folkeskolen. Det gælder især friskoler med muslimske værdi-
er, der underretter syv gange så sjældent som folkeskoler.
En manglende underretning kan betyde, at et barn eller en 
ung ikke får den rettidige og nødvendige hjælp. DSU ser med 
stor bekymring, på, at ansatte på fri- og privatskoler, særligt 
muslimske friskoler, underretter langt mindre end folkeskolen 
ift. bekymringer for et barn eller en ung. Derfor skal ansatte 
på fri- og privatskoler, der ikke overholder den skærpede un-
derretningspligt, kunne straffes på lige fod med ansatte på 
landets folkeskoler.

4 https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/aktuelt/medborgerskabsundersogelsen-2020
5 IMR: ”Underretninger om børns mistrivsel – fokus på friskoler med muslimske værdier”, 2019
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Der findes ingen lette løsninger på, hvordan vi kommer nega-
tiv social kontrol til livs. Men der er ingen tvivl om, at lærere 
og pædagoger spiller en vigtig og afgørende rolle. Derfor skal 
lærere, pædagoger og andet relevant personale klædes bedre 
på til at opdage tegn på social kontrol og mistrivsel hos børn 
og unge i familier med ikke-vestlig baggrund.

LUKNING AF MUSLIMSKE FRISKOLER

DSU ønsker at lukke de muslimske friskoler. Der er alt for 
mange eksempler på muslimske friskoler, der ikke lever op til 
det, man retteligt må forvente af en grundskole i Danmark. 
Udrevne sider i biologibøger med viden om evolution og sek-
sualundervisning, strikse påklædningsregler for pigerne, in-
doktrinerende koranundervisning samt piger og drenge, der 
ikke må undervises i bestemte fag sammen – det er blot nogle 
få eksempler på de dybt kritisable forhold, der har fundet sted 
på mange muslimske friskoler.

Desuden er elevsammensætningen på de muslimske friskoler 
alt for ensartet, hvilket skader integrationen; fordi eleverne 
ikke møder den forskellighed og mangfoldighed, som er afgø-
rende for, at integrationen kan lykkes. DSU ønsker at indføre 
et loft over andelen af elever med ikke-vestlig baggrund på 
både skoler og gymnasier. Konkret foreslår DSU, at der ind-
føres en øvre grænse på 30 pct. af ikke-vestlige indvandrere, 
efterkommere og flygtninge, hvilket de facto vil betyde, at de 
muslimske friskoler må lukke.

OPGØR MED DISKRIMINATION 
PÅ ARBEJDSMARKEDET

DSU tager kraftig afstand fra enhver form for diskrimination, 
hvad enten det sker på baggrund af etnicitet, hudfarve, køn, 
seksuel orientering, handicap eller andre forhold. Desvær-
re oplever en del unge, heriblandt erhvervsskoleelever, med 
anden etnisk baggrund at blive diskrimineret, når de søger 
en praktikplads eller et job. En tredjedel af alle praktikkonsu-
lenter på erhvervsskolerne oplever i samtaler med virksom-
heder, at arbejdsgiverne bruger etnicitet som et kriterium for 
til- eller fravalg, selvom det er ulovligt. Derfor foreslår DSU 
følgende tiltag:

» Alle ansøgninger, der sendes til ansættelsesudvalg, bør 
være anonymiseret.

» Der skal øremærkes penge til at ansætte personer på 
erhvervsuddannelserne, der skal arbejde for at nedbryde 
virksomhedernes barrierer/fordomme ift. at ansætte unge 
med anden etnisk baggrund.

» Der skal indføres et krav om, at alle skoler har en klar stra-
tegi for håndtering af diskrimination – bl.a. ved at sikre at 
eleverne kender deres rettigheder.

» Efteruddannelse af praktikkonsulenter i at håndtere dis-
krimination og mangfoldig lærlingerekruttering

BEDRE MULIGHEDER FOR 
EFTERSKOLE- OG HØJSKOLEOPHOLD

DSU foreslår, at der skal være bedre mulighed, for at unge 
med ikke-vestlig baggrund kan komme på efterskole eller  
højskole. Det skal bl.a. ske ved at oprette flere stipendier 
til efterskole- og højskoleophold, så unge med flygtninge- 
og indvandrerbaggrund kan komme ud og opleve et givtigt  
ophold, der baserer sig på den danske kultur. En rapport om 
efterskolernes erfaringer med unge med flygtninge- og ind-
vandrerbaggrund, som Als Research har lavet for Efterskole-
foreningen, konkluderer følgende:

» Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund opnår et 
stort sprogligt, fagligt, socialt og personligt udbytte af et 
efterskoleophold.

» Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund får gennem 
et efterskoleophold større viden om det danske samfund 
og danske traditioner.

» Undervisningen i dansk som andetsprog, som eleverne  
tilbydes på efterskolerne, bidrager til deres sproglige  
udvikling.

» Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund opnår fag-
ligt udbytte af et efterskoleophold.

» Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund opnår  
socialt udbytte af et efterskoleophold. Bl.a. i form af nye 
venner på skolen, et stort netværk af unge danskere og en 
stærk oplevelse af at være en del af fællesskabet.



7

FRIHED FOR UNGE LGBTI-PERSONER 
 
Børn og unge bliver ikke undervist tilstrækkeligt i forskellige 
seksualiteter, køn og krop i skolen. Mange steder er seksual-
undervisningen forældet, og det kan have store konsekvenser 
for især LGBTI-elevers trivsel og mentale helbred. Der er store 
udfordringer med både muslimske og kristne friskoler ift. de-
res syn på LGBTI-personer, og LGBTI-børn og -unge føler sig 
ofte ekskluderet fra fællesskabet i foreningslivet.

Desuden er der alvorlige problemer for især LGBTI-unge med 
etnisk minoritetsbaggrund. De nydanske LGBTI-personer skjuler 
i højere grad deres seksuelle orientering og kønsidentitet, især 
over for deres forældre og andre familiemedlemmer. Sammen-
lignet med den øvrige LGBTI-befolkning i Danmark oplever LG-
BTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund i højere grad vold, 
voldstrusler samt andre negative reaktioner og social kontrol 
fra deres familier i form af overvågning, udstødelse og pres for 
at blive gift mod sin vilje (og seksuelle orientering).

Selvom Danmark er et af de mest frie og lige lande i verden 
med plads til mangfoldighed og tolerance, så er der stadig LG-
BTI-personer, der oplever at blive diskrimineret i Danmark. Det 
vil DSU under ingen omstændigheder acceptere. Retten til at 
være den, du er, er ukrænkelig, ligesom retten til at elske den, 
du vil, skal være helt fundamental i et land som Danmark.

Derfor skal vi bryde fordomme, diskrimination og eksklusion 
med alle tænkelige midler. Nogle af de bedste midler i det 
øjemed er forebyggelse og oplysning. DSU foreslår følgende 
initiativer:

TRIVSELSMÅLINGER I FOLKESKOLEN 
MED LGBTI-FOKUS

DSU mener, at der skal iværksættes trivselsmålinger med LG-
BTI-fokus hvert andet år i folkeskolen, så vi kan følge udvik-
lingen i LGBTI-personers trivsel og velvære i skolelivet. Denne 
trivselsmåling skal foretages uafhængigt af den nationale 
trivselsmåling, da det i højere grad vil sikre LGBTI-personers 
anonymitet6.

Det er afgørende, at vi får nogle mål, der kan gøre os i stand 
til at monitorere LGBTI-personers trivsel i folkeskolen. På den 
måde skal skolerne hele tiden være opmærksomme på at ska-
be et inkluderende miljø med plads til alle samt iværksæt-
te understøttende initiativer, der skal forebygge og afhjælpe 
mobning og diskrimination af LGBTI-personer i skolen.

SAMARBEJDE OM ”UNG TIL YNGRE”-
UNDERVISNING I UDSKOLINGSKLASSER

DSU mener, at alle kommuner skal indgå et samarbejde med 
en organisation som f.eks. Sex & Samfund, Normstormerne 
el.lign., der tilbyder normkritisk og ung-til-yngre seksualun-
dervisning i folkeskolen. Det er vigtigt, at børn og unge mod-
tager kvalificeret undervisning i køn, krop og seksualitet på 
en måde, der kan bidrage til, at LGBTI-personer føler sig mere 
accepteret og inkluderet.

DSU mener endvidere, det er kommunernes ansvar at sikre, 
at alle udskolingsklasser i deres kommune bliver tilbudt ”ung 
til yngre”-undervisning mindst én gang inden folkeskolens af-
gangsprøve i 9. klasse.

SKÆRPET TILSYN MED FRISKOLER

Det er ikke alle friskoler, der lever op til deres ansvar. Der er 
kristne friskoler, der anvender undervisningsmateriale, som 
diskriminerer LGBTI-personer ved at sidestille homoseksuali-
tet med vold og incest, mens muslimske friskoler anvender 
koranlære og censurerer biologibøger.

DSU mener derfor, at friskolerne ikke længere skal kunne  
vælge deres egne tilsynsførende. Der er brug for et statsligt 
tilsyn, der bl.a. har fokus på følgende:

• Vilkårene for LGBTI-personer
• Religiøs indoktrinering.
• Stå på mål med-kravet og Frihed og folkestyre-kravet.
• Et nyt central krav med navnet ”Danske værdier 
 og videnskab”.

DSU mener desuden, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
skal tilføres flere tilsynsmedarbejdere, så der sikres et kvalifi-
ceret tilsyn med alle friskoler.

Som nævnt i ovenstående foreslår DSU, at tilsynet med  
friskolerne skal vurderes ud fra et nyt centralt krav om ”Dan-
ske værdier og videnskab”. Det nye krav skal vurderes ud fra 
følgende kriterier:

» Om friskolerne lever op til kravet om seksualundervisning.

» Om friskolerne leverer undervisning, der giver forståelse 
for danske værdier, bl.a. ligestilling mellem kønnene og 
LGBTI-rettigheder.

» Om friskolerne leverer undervisning i videnskabelige fak-
ta, såsom evolutionsteorien, Big Bang-teorien m.m.

6 Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2019: “Hvordan kan vi følge LGBTI-elevernes trivsel i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne?”
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Hvis en friskole ikke efterlever de nye krav, bliver man frataget 
statstilskud i overensstemmelse med de nuværende regler. 
Det er afgørende, at vores elever – på både folkeskoler og fri-
skoler – får relevant og nutidig undervisning i bl.a. LGBTI-for-
hold og videnskabelige fakta. Dels for at sikre at LGBTI-elever 
bliver inkluderet, og dels for at alle elever får indblik i det 
ikke-heteronormative, som fordrer både respekt og accept.
Det er desuden vigtigt, at elever får mulighed for at udvikle en 
kritisk tilgang til religion.

AKTIV OG SYNLIG LGBTI-POLITIK I 
IDRÆTSFORENINGER OG SPORTSKLUBBER

DSU mener, at alle idrætsforeninger og sportsklubber, der har 
over 500 medlemmer, og som udelukkende har holdsport som 
omdrejningspunkt, skal have en synlig og aktiv LGBTI-politik. 
Viden og oplysning er essentielt for at nedbryde barrierer. Ved 
at have en synlig LGBTI-politik kan foreningslivet være en ak-
tiv medspiller i at nedbryde fordomme og mindske eksklusio-
nen af LGBTI-personer i foreningslivet.

Det er helt afgørende, at store idrætsforeninger og sports-
klubber, der har holdsport som omdrejningspunkt, tager aktiv 
del i at sikre, at alle unge – også LGBTI-personer – er velkomne 
hos dem, og at de kan føle sig trygge ved at færdes, når de 
dyrker deres fritidsinteresse.

UDDANNELSE AF TRÆNERE OG PERSONALE I 
IDRÆTSFORENINGER OG SPORTSKLUBBER

DSU mener, at trænere og personale i idrætsforeninger og 
sportsklubber skal tilbydes et kursus i LGBTI-forhold. Det er 
afgørende, at LGBTI-personer har et sted, de kan søge hen, 
når de oplever eksklusion eller diskrimination i deres idræts-
forening. Det er samtidig vigtigt, at trænere og personale i 
foreningslivet får den viden og værktøjer til at håndtere de 
problemstillinger, som LGBTI-personer oplever i foreningsli-
vet. Alle børn og unge i foreningslivet skal have et sted at 
søge hen, hvis de opstår problemer og mobning.

UNDERVISNING I LIGESTILLING OG LGBTI PÅ  
INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN

Arbejdsmarkedet er vigtigt for integrationen i det danske 
samfund. Desværre hersker der fortsat et middelalderligt syn 
på ligestilling og LGBTI-personer i minoritetsetniske miljøer. 
DSU mener, at integrationsgrunduddannelsen (IGU) – mål-
rettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – skal 
inddrage undervisningsmoduler i danske værdier, herunder 
ligestilling mellem kønnene og LGBTI-rettigheder. Undervis-
ningen kan med fordel faciliteres af LGBT+ Danmark eller LG-
BTI-personer med ikke-vestlig baggrund, der kan fortælle om 
retten til at være den, man er i Danmark. På den måde kan 
LGBTI-personer med ikke-vestlig baggrund fungere som rolle-
modeller og fortælle om deres egen rejse ift. at leve med en 
anden seksualitet eller kønsidentitet.

NYT KRISECENTER FOR LGBTI-PERSONER MED  
ETNISK MINORITETSBAGGRUND

I finansloven for 2021 blev aftalepartierne enige om at styrke 
indsatsen for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. 
Indsatsen skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for 
LGBTI-personer med minoritetsbaggrund, Det skal bl.a. ske 
gennem oprettelse af et nyt krisecenter til målgruppen.

DSU går skridtet videre og foreslår, at der skal oprettes mindst 
to krisecentre målrettet LGBTI-personer med etnisk mino-
ritetsbaggrund, der ligger geografisk spredt i landet. Det er 
afgørende, at LGBTI-unge, der forsøger at frigøre sig fra fami-
liens lænker, ikke skal opleve unødvendig stress eller andre 
ulemper, såsom at skulle flygte til den anden ende af landet, 
væk fra de omgivelser de kender.

FORBUD MOD OMVENDELSESTERAPI

DSU mener, at omvendelsesterapi en gang for alle skal forby-
des i Danmark. Ligesom Norge og mange andre europæiske 
lande bør Danmark følge trop. Selvom vi ikke kender omfan-
get af omvendelsesterapi i Danmark, er et forbud et vigtigt 
signal at sende – ikke bare til LGBTI-personer, men også til 
fundamentalistiske og religiøse miljøer i det danske samfund. 
Omvendelsesterapien er ikke alene et perverst, ofte religiøst, 
middel til at omvende LGBTI-personer – det strider også fuld-
stændig imod LGBTI-personers ret til at leve deres liv, som de 
har lyst. Det er de danske værdier. Derfor skal omvendelseste-
rapi selvfølgelig ikke være lovligt i Danmark.


