
 
 
 
 
Til LGBT Danmark: Landsledelsen, sekretariatet og LGBT’s Transpolitiske Udvalg  
 
 
Vi henvender os til jer i forlængelse af, at vi er blevet gjort bekendt med en skrivelse samt pressemeddelelse 
fra LGBT’s Transpolitiske Udvalg stilet til 8. marts-initiativets ’Grosse Freiheit?’-konferences oplægsholdere, 
sponsorer, organisationer og ordstyrer. I skrivelsen kritiserer man to af konferencens oplægsholdere, Janice 
Raymond og Julie Bindel, for at være transfobe. 
 
Det undrer os, at LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg ikke henvender sig med brev direkte til 8. marts-
initiativet med deres kritik, inden man vælger at skrive til konferencens oplægsholdere, sponsorer m.v., idet 
vi opfatter LGBT Danmark som en organisation, der ønsker dialog, og som anerkender forskelligheder, 
mangfoldighed og politiske forskelle.   
 
8. marts-initiativet har stor forståelse for transpersoners marginaliserede position i samfundet og for, at 
denne gruppes forhold skal synliggøres og bedres. Vi forstår derfor godt, at LGBT Danmark ønsker at skabe 
politisk opmærksomhed om transpersoners situation og kræver forandringer for denne gruppe.  
 
8. marts-initiativet arbejder med en inkluderende dagsorden om, hvordan man bedst muligt begrænser 
udnyttelsen af alle mennesker i prostitution og menneskehandel, herunder også de mange transpersoner, 
der verden over udnyttes i prostitution på grund af denne gruppes i forvejen meget marginaliserede situation.  
 
8. marts-initiativets krav om en prostitutionspolitik, der er langt mere effektivt end i dag, og som begrænser 
efterspørgslen efter prostitution og bedrer støtten til mennesker, der ønsker at ophøre med at prostituere sig, 
vil også være til gavn for gruppen af transpersoner i prostitution.  
 
På den baggrund undrer det os, at LGBT Danmark finder anledning til at sætte så stærkt ind mod, at 8. 
marts-initiativet på en konference ønsker at drøfte en styrkelse af bekæmpelsen af udnyttelsen af 
mennesker, herunder transpersoner, i prostitution og menneskehandel, med internationale eksperter.  
 



8. marts-initiativet arbejder på at forandre den danske prostitutionspolitik ud fra et globalt perspektiv. Derfor 
har vi inviteret eksperter til landet, som har unik faglig viden om, hvilke metoder der mest effektivt begrænser 
prostitution og menneskehandel. Bindel og Raymond er to af disse eksperter. Begge har bidraget med viden 
i internationale fora som bl.a. EU og FN. Når de er gode nok til disse fora, finder vi også, at de er gode nok til 
at tale for os.  
 
8. marts-initiativet er et bredt netværk, der rummer mange forskellige politiske og religiøse opfattelser. Vi 
finder, at bredden er en styrke, og at mangfoldigheden bør gælde alle, også de 25 oplægsholdere fra ind- og 
udland.  
 
Som vi tidligere har gjort opmærksom på i et interview på modkraft.dk’s Queerkraftredaktion, er Bindel og 
Raymond inviteret til Danmark på grund af deres mangeårige arbejde med og faglige viden om bekæmpelse 
af prostitution og menneskehandel, ikke på grund af deres holdninger til kønspolitiske LGBT-spørgsmål. 
 
Hvad angår LGBT-politik, er Bindel og Raymond begge åbent lesbiske. Med rod i egne erfaringer som del af 
en undertrykt seksuel minoritet er de gået ind i kampen for lesbiskes rettigheder i det internationale LGBT-
miljø. Af de af jer tilsendte links fremgår det, at de er politisk uenige med LGBT Danmarks Transpolitiske 
Udvalg i synet på køn, og at Transpolitisk Udvalg er uenig i Bindel og Raymonds feministiske og 
kønspolitiske analyser og på den baggrund definerer dem som transfobe. Det fremgår også, at det er en 
heftig international, politisk debat og uenighed, der har været ført blandt to grupper med modsatrettede 
synspunkter i LGBT-miljøerne i ca. tre årtier, og det er tydeligt, at begge lejre har anvendt en stærk og saftig 
retorik i de politiske og akademiske debatter om disse spørgsmål. Det virker også, som om det er en debat, 
der kan skille vandene i LGBT-sammenhænge.    
 
Politisk uenighed er også til stede i prostitutionsdebatten. Der er en del, der er uenige i 8. marts-initiativets 
holdninger på prostitutionsområdet. Vi finder, at uenighed kan være frugtbar, og at det er noget, der naturligt 
følger med, når man træder ind på en offentlig arena og ønsker at diskutere politik og skabe forandring.  
 
Vi hæfter os ved, at de personer, der har rejst kritikken af Bindel og Raymond, i andre sammenhænge har 
givet udtryk for, at de også er uenige med 8. marts-initiativet i de prostitutionspolitiske synspunkter, som 
danner grundlag for vores konference: den danske prostitutionslovgivning og det danske Folketings syn på 
prostitution som et socialt problem. Der er altså tale her om en reel politisk uenighed mellem vore kritikere fra 
LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg og Queerkraftredaktionen og 8. marts-initiativet om 
prostitutionsspørgsmålet.  
 
8. marts-initiativet mener ikke, at prostitution er frigørende eller bør ses som et arbejde, heller ikke for 
minoritetsgrupper som transpersoner. Vi finder ligeledes, at beskyldninger om homofobi ville ligge lige rundt 
om hjørnet, hvis vi fulgte LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalgs og Queerkraftredaktionen ved 
modkraft.dk’s ønske om at tage de to eneste åbent lesbiske oplægsholdere af programmet. 
 
Da 8. marts-initiativet gerne vil bakke op om tiltag, der bekæmper seksuel og kønsrelateret vold, vil vi her til 
sidst spørge, om LGBT Danmark er interesseret i, at vi samler penge ind blandt konferencens deltagere til 
jeres ’Bryd Tavsheden - Stop Hadforbrydelser’-kampagne. I den forbindelse vil vi spørge, om I har 
indsamlingsmateriale, som vi eventuelt kan komme og hente på jeres organisationskontor. I må gerne melde 
tilbage vedr. dette senest den 2. maj af hensyn til vores planlægning.    
 



Da LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg har fremsendt breve til konferencens oplægsholdere, sponsorer, 
politikere m.m. samt udsendt pressemeddelelse til offentligheden, ser vi os nødsaget til for at hindre 
eventuelle misforståelser at lægge nærværende brev på konferencens hjemmeside til alles orientering.  
 
Venlig hilsen  
på vegne af 8. marts-initiativet,  
Hanne Helth, talsperson, 61 62 59 60, 8marts.dk 
 
København, den 25. april 2011 


