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Da vi fik ret Bjarne Henrik Lundis Hent PDF Forlaget skriver: Vi har i Danmark en helt særlig historie at
fortælle, når det gælder rettigheder til homo- og LGBTQ-miljøet. Det er nemlig lykkedes os som et lille land
at sætte en udvikling af større ligestilling i gang internationalt, som siden har været inspiration for mange

andre lande. Det viser, at det kan lykkes minoriteter at ændre historien i positiv retning i den brede
befolkning og hos politikerne. Før drejede kampen sig om at kunne få lov til at leve som homoseksuel, og i
fokus var her seksualiteten. Nu har miljøet imidlertid ændret sig fra homomiljø til LGBTQ-miljø – Q’et står
for queer. Nu drejer kampen sig om identitet. Om at kunne få lov til at definere og designe sit eget køn på den
måde, man har lyst til. Bogen fortæller også om homo- og LGBTQ-miljøets egen historie. Hvad er det for
nogle mødesteder, som de har skabt, og hvor er det, at de mødtes og ”hang ud”? Det fortælles der blandt

andet om i Danmarks første homo- og LGBTQ-byvandring ”I regnbuens farver”. 
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