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Vedr.: De senere års massive forringelse af de juridiske forhold for LGBT-personer i USA
Gennem en lang årrække har Danmark været med helt i front, når der skulle kæmpes for LGBT
rettigheder – både nationalt og de senere år også internationalt.
Denne position er LGBT Komiteen både stolt og glad for, og vi mener, at den standard, vi stræber efter
herhjemme, også forpligter os i vores relationer til andre lande.
Derfor er det også med en udtalt foruroligelse, at vi over de sidste godt 3 år har set et stadig større tab af
rettigheder og beskyttelse af LGBT-personer i USA.
Gennem en tilbagerulning af rettigheder for transpersoner opnået under den forrige administration og
positioneringen af værdi-konservative dommere i de højeste retsinstanser i USA, er der sket en gradvis,
men målrettet forringelse af LGBT-personers rettigheder og beskyttelse.
Derfor er det med stor bekymring, at vi nu kan følge de tiltag fra den siddende administration i USA, der
sigter mod at gøre det lovligt, at afskedige folk på baggrund af deres seksualitet og kønsidentitet.
Gennem en præcisering af dele af lovkomplekset i USA ønsker den siddende administration at indskærpe
overfor domstolene, at der ikke ligger nogen beskyttelse i loven for afskedigelser på baggrund af seksuel
orientering.
Dette er det hidtil alvorligste og tydeligste angreb mod basale menneske- og arbejdstagerrettigheder for
LGBT-personer i USA og bør ikke stå upåtalt hen.
Vi henstiller på det kraftigste til udenrigsministeren at påtale disse uheldige forhold i USA overfor den
siddende administration og opfordrer til, at Danmark søger at påvirke sin allierede til at undgå massive
forringelse af de juridiske forhold for LGBT-personer i USA.
Herunder anføres eksempler på forringelser gennem de seneste år.
•

Februar 2017: Trump ophæver retningslinjer, der sikrede at transkønnede elever på USA's skoler
har ret til at bruge de toiletter og omklædningsrum, de ønsker. Delstater og skoledistrikt
bestemmer nu individuelt hvordan de vil håndhæve retningslinjerne for transkønnedes valg af
toilet.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/trump-sloejfer-obamas-toiletvejledning-transkoennede

•

Juni 2017: Trump indstiller Gorsuch til Højesteretsdommer. Gorsuch anklages af flere LGBTorganisationer for at være stærkt LGBT-fjendtlig.
https://www.huffpost.com/entry/appeals-court-allows-worst-anti-lgbtq-law-ever-to-go-into-effectin-mississippi_n_594cfad1e4b05c37bb75cc85

•

Juli 2017: Trump administrationen ønsker at tilbagerulle lovgivning fra Obama-administrationen
der forbød diskrimination på baggrund af køn, kønsidentitet, og seksualitet ifm. ansættelse.
https://www.reuters.com/article/us-usa-court-lgbt-idUSKBN1AC2DZ1

•

April 2019: Trumps forbud mod trans-personers tjeneste i militæret træder i kraft (efter at havde
været i højesteret).
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-announces-that-he-will-bantransgender-people-from-serving-in-the-military/2017/07/26/6415371e-723a-11e7-803fa6c989606ac7_story.html?noredirect=on
https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-04-13-trumps-forbud-mod-transkonnede-i-militaeret-er-tradt-ikraft

•

Marts 2019: Trump udnævner Rushing til USA's appelretdomstol. Rushing anklages af flere
LGBT-organisationer for at være stærkt LGBT-fjendtlig.
https://www.lambdalegal.org/blog/20190305_allison-rushing-statement
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