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Det man ikke taler om, og det man ikke kan se, findes ikke. Homoseksualitet har tidligere været et 
tabu i det grønlandske samfund. Igennem de sidste 10 år er der i Grønland sket en betydelig hold-
ningsændring vedrørende homoseksualitet, idet synliggørelse og italesættelse af livet som homo-
seksuel har været sat på dagsordnen. Netop synliggørelse er en vigtig brik til at nedbryde fortidens 
tabuer, for derigennem at skabe accept og inklusion af LGBT personer i det moderne grønlandske 
samfund. Gay Pride er en vigtig brik i dette arbejde.

I 2009 fejrede man for første gang Gay Pride i Grønlands historie. Siden har det været en tilbageven-
den årlig begivenhed i hovedstaden. Begivenheden samler hvert år mange mennesker der går på 
gaden og fejre mangfoldigheden. Borgmester Asii Chemnitz Narup sagde i sin tale i 2012: 

Pride er en hyldest til kærligheden i al sin mangfoldighed. Regnbuefarverne på flagene, der svinges i Nuuks 
gader, er et stærkt symbol på mangfoldighed. En mangfoldighed, hvor kærlighed mellem mennesker er uaf-
hængig af køn, alder, religion og kulturer. Derfor er Pride for alle mennesker – ligesom kærligheden er det.

Af Leise Johnsen, direktør, Kalaallit Illuutaat i København
August 2015

LGBT og Gay Pride i Grønland

Mange mennesker er på gaden i Nuuk til Gay Pride. (Foto: Helle Nørregaard).
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Den første forening for LGBT i Grønland blev stiftet i 2002 under navnet Qaamaneq/Lyset. Foreningens 
arbejde omhandlede oplysning og rådgivning på området og der igennem en afmystificering. For-
eningen udgav nyhedsbrevet Tendens en gang om måneden, arrangerede fester og informations-
rejser til landets uddannelsesinstitutioner. Qaamaneq fungerede i 5 år og har været en vigtig brik 
i synliggørelsen af LGBT rettigheder i Grønland. En ny forening opstod i 2014 under navnet LGBT 
Qaamaneq.

I dagens Grønland er det muligt at indgå registreret partnerskab og en kirkelig vielse er enstemmigt 
vedtaget i Inatsisartut på efterårssamlingen. Lovgivningen er ikke endeligt på plads, og der bliver 
debatteret i kirkelige kredse hvor der ikke er helt enighed.

Det er naturligvis et vigtigt signal at sende fra den grønlandske regering at man ønsker lige rettigheder 
for alle landets borgere uanset seksuel observans.

Der er de sidste 15 år taget syvmileskridt i retning af åbenhed og tolerance for LGBT´ers ret til at være 
og leve åbent i det grønlandske samfund. 

Gay Pride i Nuuk. (Foto: Helle Nørregaard).


