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Charli Grønkjær (i midten) har som transperson oplevet en del diskrimination i Esbjergs natteliv. Han er flankeret af Maja Jensen (til venstre) og Aivie Tang (til højre) fra Sex og Samfunds frivilliggruppe i Esbjerg, der har ta-
get initiativ til kampagnen og udarbejdelsen af adfærdskodekset. Foto: Annett Bruhn

Opruster i kampen mod
diskrimination i nattelivet
Ny kampagne fra foreningerne Sex & 
Samfund og Es’Gay’P gør i samarbejde med 
Esbjergs barer og natklubber op med diskri-
minationen af seksuelle minoriteter.

Martin Skov Poulsen
maspo@jfmedier.dk

Den farverige plakat med de fem punkter for LGBT-adfærdskodekset 
hænger indtil videre i vinduerne i otte restaurationer i Esbjerg midtby. 
Målet er at få så mange beværtninger som muligt med, så der kan sen-
des et klart signal om, at Esbjerg er en LGBT-venlig by. Foto: Annett 
Bruhn

kampagnen kan i sig selv læg-
ge en dæmper på gæsternes
diskriminerende adfærd.

Overvældende modtagelse
Indtil videre har otte barer og
pubber sagt ja til at gøre Es-
bjerg mere LGBT-venlig ved
at underskrive adfærdsko-
dekset. Men de frivillige kræf-
ter fra Sex og Samfund tager
i disse dage og uger på besøg
hos flere beværtninger for at
få dem med på kampagnen.

tænkte, at det vil være en god
idé at gøre hele byen LGBT-
venlig. Ingen skal frygte at gå
ud i nattelivet, siger Maja Jen-
sen, der er frivillig i Sex og
Samfund og ikke selv er en
del af LGBT-miljøet.

Undersøgelse dannede 
grundlag
I efteråret lavede Sex og Sam-
funds frivillig gruppe i Es-
bjerg en spørgeskemaunder-
søgelse målrettet LBGT-mil-
jøet i Esbjerg. Undersøgelsen
skulle klarlægge, hvad homo-
seksuelle, lesbiske, transper-
soner og andre seksuelle mi-
noriteter i Esbjerg ser som de
største problemer i byen.

- Vi lagde undersøgelsen
ud på vores side på Facebook,
og vi fik over 300 svar. Det,
der bongede mest ud, var, at
LGBT-personer føler sig ut-
rygge i byens natteliv og på
gaden i midtbyen efter mør-

- Vi er blevet taget overvæl-
dende godt imod langt de fle-
ste steder vi har besøgt indtil
videre. Folk har været helt
med på ideen, og de har nær-
mest underskrevet inden de
har nået at læse retnings-
linjerne, siger Maja Jensen.

En af de restaurationer, der
har sagt ja til at medvirke i
kampagnen, er Industrien i
Skolegade.

- Det er sådan noget vi me-
get gerne vil støtte op om. Det
var ikke en svær beslutning at
tage, da vi fik tilbuddet om at
være med. Det sagde vi selv-
følgelig ja til med det samme,
fortæller Brian Beier, der
overtog den 123 år gamle bar
i november i fjor.

- Industrien har altid været
et mangfoldigt sted med
plads til alle. Sådan skal det
fortsætte med at være. Vores
deltagelse i kampagnen er
mest af alt en understregning
af, at alle altid skal være vel-
komne her.

ESBJERG: Der skal være plads
til alle i Esbjergs natteliv uan-
set seksuel orientering. Det er
budskabet i en ny kampagne
fra Sex og Samfunds frivillig
gruppe i Esbjerg og den loka-
le LGBTQ+-forening Es’Gay’P.

De to foreninger er gået
sammen om at lave en
kampagne målrettet restau-
rationer i Esbjergs natteliv.
Det sker for at rette fokus på
den diskrimination, seksuelle
minoriteter bliver udsat for,
når alkoholen går ind og for-
nuften går ud.

- Der mangler et decideret
LGBT-miljø i Esbjerg. Der fin-
des Es’Gay’P’s cafe i Nørre-
brogade, men udover det er
der ikke steder helliget de
seksuelle minoriteter. Så vi

kets frembrud. Derfor tog vi
det emne op for at gøre noget
ved det, forklarer Maja Jen-
sen.

Det er der nu kommet et
adfærdskodeks i fem punkter
ud af. Under overskriften ’LG-
BT Code of Conduct – 5 hacks
til hvordan man kan blive en
mere sikker og inkluderende
virksomhed i Esbjerg by’ har
de to foreninger bag skrevet
fem punkter, som deltagende
virksomheder skriver under
på at overholde.

Ligeværd og kamp imod 
fordomme
De fem punkter i adfærdsko-
dekset handler om at fremme
ligeværd, sige fra over for
diskriminerende adfærd, dis-
kutere fordomme om køn og
seksualitet på personalemø-
derne, sætte ’LBGT venlige’
klistermærker og plakater op
i vinduet, og ikke mindst væ-
re med til at udbrede en po-
sitiv holdning om seksuelle
minoriteter.

- Restaurationerne skriver
under på, at de overholder de
fem punkter, men det eneste
konkrete de skal gøre – ud-
over at hænge stickers og pla-
kater op i vinduet – er at tale

med deres medarbejdere om,
at man ikke accepterer diskri-
minerende adfærd og sprog-
brug. Det handler dybest set
om at være opmærksom på,
at alle ens gæster har det godt
og føler sig trygge, siger Maja
Jensen.

Hun tror på, at det kan ha-
ve en positiv afsmittende ef-
fekt på visse gæsters opførsel,
hvis en beværtning tydeligt
gør opmærksom på, at baren
er LGBT-venlig. Deltagelse i > LÆS MERE

SIDE 6



J Y D S K E V E S T K Y S T E N  E S B J E R G
F R E D A G  2 3 .  J U L I  2 0 2 1

6 ESBJERG

Charli Grønkjær(forrest) arbejder som baransvarlig på Industrien i Skolegade. Han oplever stadig diskrimination i nattelivet i Esbjerg både møntet på ham selv og på gæsterne. Foto: An-
nett Bruhn

FAKTA
FEM PUNKTER I 
ADFÆRDSKODEKSET
De deltagende virksomheder 
skriver under på at overhol-
de fem punkter i et Code of 
Conduct

Vi arbejder aktivt for at frem-
me ligeværd

Vi accepterer ikke diskrimi-
nerende adfærd

Vi tager LGBT op på persona-
lemødet

Vi sætter ’LGBT venlige’ stick-
ers op i vinduet

Vi viser vores brugere at vi er 
LGBT-venlige

Charli havnede på skadestuen som 17-årig: 
- Jeg blev slået ned, fordi jeg er transperson
Det kan være svært at skille sig ud i Esbjerg. 
Det har Charli Grønkjær oplevet på egen 
krop som transperson. Han håber, at en ny 
kampagne rammer målet om at gøre Esbjerg 
til en mere LGBT-venlig by.

Martin Skov Poulsen
maspo@jfmedier.dk

ESBJERG: Det skulle have været
en hyggelig aften i byen med
gode venner, men endte med
en tur på skadestuen og et
opløst venskab.

- Jeg var faktisk ikke klar
over, hvad der skete før bag-
efter. Det kom ud af den blå
luft. Der var ikke nogen, der
kom op og konfronterede
mig først. Ingen der ville dis-
kutere. Jeg blev bare slået
ned.

Charli Grønkjær var kun 17
år gammel, da overfaldet ske-
te på en bar en lørdag nat i Es-
bjerg. Han var endnu ikke
helt sprunget ud som trans-
person, men en af Charlis da-
værende venner havde fortal-
te en gruppe andre gæster i
baren, at Charli, der er født
som pige, nu var sprunget ud
som mand.

- Det kunne de åbenbart
ikke acceptere. Jeg blev slået
ned, fordi jeg er transperson,

siger Charli Grønkjær, der nu
er 24 år gammel.

Episoden er den værste
Charli Grønkjær har oplevet
i det esbjergensiske natteliv.
Men som seksuel minoritet i
Danmarks femtestørste by er
diskrimination ikke et frem-
med begreb.

- Esbjerg er bare en hård by
at bo i som LGBT-person. Jeg
er født og opvokset her, og jeg
er på mange punkter glad for
min hjemby. Jeg vil ikke flyt-
te herfra. Men der er sgu ikke
højt til loftet her, griner han.

Dumme bemærkninger
Han arbejder som baransvar-
lig på Industrien i Skolegade.
Fra den position har han ind-
blik i mange grænseoverskri-
dende situationer. Nogle
rammer gæsterne og nogle
gange rammer de ham selv.

- For det meste er det ikke
noget stort. Det er mest mi-
kroaggressioner. Dumme be-
mærkninger sagt i fuldskab.
Personligt rammer det mig
ikke mere. Jeg har oplevet det
så mange gange, at jeg er

holdt op med at tage det til
mig. Det preller af på mig.
Men alle vores gæster skal ha-
ve en god aften. Ingen skal
udsættes for diskriminerende
adfærd, siger Charli Grønkjær
og understreger, at proble-
met ikke er stort på Industri-
en.

- Folk ved godt, at Industri-
en er et mangfoldigt sted
med plads til alle. Men det
sker da, at nogle gæster bliver
for fulde og dumme at høre
på og siger noget provoke-
rende, som kan såre andre.

En ny kampagne som Sex
og Samfunds frivillig gruppe i
Esbjerg og den lokale LGB-
TQ+-forening Es’Gay’P er gå-
et om at lave henvender sig til
Esbjergs barer, cafeer, pubber
og natklubber.

Målet er at få sat en stopper
for den diskrimination og
grænseoverskridende adfærd,
som nogle LGBT-personer
bliver udsat for i Esbjergs nat-
teliv. Kampagnen er kommet
til verden efter en spørgeske-
maundersøgelse foretaget af
Sex og Samfund blandt flere
end 300 LGBT-personer i Es-
bjerg viste, at diskrimination
i nattelivet i Esbjerg blev op-
levet som et stort problem.

De deltagende restauratio-
ner skriver under på et ad-
færdskodeks om at arbejde
aktivt for at bekæmpe homo-
fobi og anden diskrimination

rettet mod seksuelle minori-
teter.

Knap så rummelig
Indtil videre har otte restau-
rationer skrevet under på ad-
færdskodekset og deltager
dermed i kampagnen. Indu-
strien var en af de første, som
skrev under, men restauratio-
nen i Skolegade har længe ar-
bejdet med at bekæmpe
diskrimination.

- Når det sker herinde, så
bliver der sagt fra. Vi tolererer
det ikke, forklarer Charli
Grønkjær.

Som fuldblods esbjergen-
ser irriterer det ham, at Es-
bjerg ikke er så rummelig og
tolerant som de andre store
byer i Danmark.

- Jeg har boet et år i Oden-
se, hvor der var en anderledes
accept af LGBT-personer.
Men i Esbjerg er det bare op
ad bakke. Vi er lige et par år-
tier bagud. Det er stadig gam-
le fiskere, hårde havnearbej-
dere og konservative foræl-
dre, der præger byen. Det er
ærgerligt. Mange af mine
kammerater er flyttet fra Es-
bjerg, fordi de ikke kunne
holde det konservative miljø
ud. Det er trist, siger Charli
Grønkjær.

Ikke plads til kys
Han øjner dog en positiv og
mere rummelig udvikling i

FAKTA
DISKRIMINATION I ESBJERG
Sex og Samfunds spørgeskemaundersøgelse blev besvaret af 
flere end 300 LGBT-personer fra Esbjerg. En stor andel svarede, 
at de oplevede diskrimination i Esbjergs natteliv. 29 procent af 
de adspurgte havde overvejet at flytte fra Esbjerg på grund af 
diskrimination.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd oplevede tre procent af alle 
voldsofre på landsplan i perioden 2008-2019, at volden mod 
dem var motiveret af seksuel orientering forstået som homo- el-
ler transfobi. Det svarer til, at mellem 1500 og 2500 ofre mellem 
16-74 år årligt udsættes for vold på grund af deres formodede 
seksuelle orientering. Yderligere fire procent mener, at volden 
imod dem måske skyldtes seksuel orientering.

horisonten.
- Det er helt sikkert mest

de ældre generationer, der
stadig har svært ved at accep-
tere, at nogle mennesker er
lidt anderledes. Det er sjæl-
dent, jeg hører nogen på mi-
ne egen alder sige grimme
ting.

Ifølge Charli Grønkjær går
det også langsomt fremad
med accepten af seksuelle mi-
noriteter i nattelivet.

- Der er helt klart mere ac-
cept end for bare fem år si-
den, men der er stadig alt for
mange steder, hvor der ikke
er plads til forskellighed. Der
er stadig barer, hvor det er
helt utænkeligt, at to mænd

sidder og kysser med hinan-
den. Og hvis det sker, så er der
ballade. Så der er nogle barer
her i byen, som mine venner
og jeg går i en stor bue
udenom, siger han.

Den ny kampagne kan for-
håbentligt være et første
skridt mod et mere inklude-
rende natteliv i Esbjerg.

- Kampagnen er et godt
sted at starte. Det er så uskyl-
digt med det lille klistermær-
ke med regnbueflaget, men
jeg håber, at det kan være
med til at gøre folk klar over,
at diskrimination i nattelivet
ikke skal accepteres, siger
Charli Grønkjær.


