
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningspuljer 

Som led i LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 er der udbudt to ansøgningspuljer for 
henholdsvis at: 1) øge LGBT+ børn og unges trivsel og 2) forebygge og mindske antal-
let af LGBT+ personer, som udsættes for partnervold, seksuelle overgreb og krænkel-
ser mv. Der er afsat i alt 5,3 mio. kr. til puljerne finansieret af Finansloven 2022.  
 
Der er givet støtte til følgende projekter, som gennemføres frem til 2025:  
 

Pulje 1: Øge LGBT+ børn og unges trivsel 
 
LGBT+ Danmark: Tryg i skolen – et queer-to-peer tilbud til grundskoler og ung-
domsuddannelser   
Projektet har til formål at forbedre trivslen for landets LGBT+ børn og unge ved på 
landsplan at oplyse om og bekæmpe fordomme over for LGBT+ personer i skoleklasser 
på mellemtrin og i udskolingen i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Desuden 
skal projektet give handlingsmuligheder for, at LGBT+ børn unge samt deres forældre, 
pårørende, lærere og pædagoger kan søge støtte, råd, vejledning og opkvalificering. 
Den primære indsats i projektet er oprettelsen af et landsdækkende dialogkorps bestå-
ende af unge i tilknytning til LGBT+ Danmarks allerede eksisterende og lokalt foran-
krede unge-netværk AURA. Der er bevilliget i alt 2,6 mio. kr. til projektet.  
 
FSTB: Digital indsats til bedre viden om børn og unges kønsidentitet   
Projektet har til formål at udvikle og udgive informations- og undervisningsmateriale 
samt at professionalisere en digital informationsindsats. Formålet er at forbedre leve-
vilkårene for transkønnede børn og unge ved at oplyse og rådgive transkønnede børns 
primære omsorgspersoner, så de evner at favne børnene og deres identitet samt ved at 
give deres (klasse)kammerater mere viden om, hvad det vil sige at være transkønnet 
barn. Der er bevilliget i alt 900.000. kr. til projektet.  
 

Pulje 2: Forebygge og mindske antallet af LGBT+ personer, som ud-
sættes for partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser mv. 
 
LGBT Danmark & Lev Uden Vold: Omsorg i Fællesskabet – til forebyggelse af 
partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser blandt LGBT+ personer  
Projektet har til formål at mobilisere LGBT+ miljøet til i fællesskab at drage omsorg 
for at forebygge, forhindre og håndtere partnervold og overgreb mellem LGBT+ perso-
ner. Det er desuden formålet at sikre LGBT+ personers adgang til kvalificeret hjælp i 
eksisterende sociale rådgivningstilbud. Projektet består af produktion af en række vi-
deoer med vidnesbyrd og ekspertbidrag til distribution, en række community-arrange-
menter, og gensidig opkvalificering af psykosociale rådgivningstilbud specialiseret i 
LGBT+ identitet og voldsudsathed Der er bevilget 1.800.000 mio. kr. til projektet.  
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