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Retsudvalget 15. juni 2010

Ændring af pasbekendtgørelsen

Trans-Danmark har dd. sendt den herunder gengivne skrivelse justitsminister, Lars Barfod, som vi 
hermed gør Retsudvalget bekendt med og samtidig anmoder om, at Retsudvalget vil være 
behjælpelig med at få ændret pasbekendtgørelsen som anført i skrivelsen til justitsministeren.

* * *
Justitsminister, Lars Barfoed

Uagtet pasbekendtgørelsen netop er ændret med ikrafttrædelse den 1. juli 2010, og at der i den 
forbindelse har været en høringsfase, hvor Trans-Danmark indgav høringssvar den 21. maj 2010, 
anmoder foreningen om ændringer i pasbekendtgørelse foranlediget af, at reglerne i USA for 
udstedelse af pas til transkønnede netop er ændret med ikrafttrædelse den 10. juni 2010 og reglerne 
for brug af kønsbetegnelsen X i pas i New Zealand er væsentlig lempeligere end i Danmark.

For transkønnede, der er i processen mod et kønsskifte
De nye regler i USA er anført i U.S. Department of State Foreign Affairs Manual - Volume 7 
Consular Affairs - 7 FAM 1300 Appendix M.[1]

Efter de nye regler kan transkønnede få anført kønsbetegnelsen for det køn, de er i processen til at 
skifte til alene ved at vedlægge deres pasansøgning en erklæring fra den behandlende læge om, at 
de er i processen mod et kønsskifte.
Passet skal endvidere forsynes med et vellignende billede af ansøgeren i det køn pågældende er i 
processen mod at skifte til.

Derfor anmoder Trans-Danmark om, at den danske pasbekendtgørelse ændres, så vilkårene for 
ændring af kønsbetegnelse bliver som i USA.

For transkønnede, der ikke ønsker et kønsskifte
Foreningen gør også opmærksom på, at transkønnede i New Zealand har mulighed for at få anført et 
X som kønsbetegnelse i deres pas alene ved afgivelse af en erklæring og dermed uden en 
omfattende undersøgelse, som i Danmark.[2]

Derfor anmoder Trans-Danmark om, at den danske pasbekendtgørelse ændres, så vilkårene for at få 
anført et X som kønsbetegnelse, bliver som i New Zealand.

* * *

Retsudvalget 2009-10
REU alm. del Bilag 579
Offentligt



Side 2 af 2.

Karin Astrup, formand for Trans-Danmark
Returadresse, hvis andet ikke er anført:

Tina Vyum, Hostrupvej 7, 7000 Fredericia
formand@trans-danmark.dk

Bankforbindelse: Amagerbanken, Hvidovre afdeling. Reg.nr.: 5230 konto nr.: 1513658

Foreningen vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi helst ser, at reglerne bliver ændret, så det 
bliver muligt for alle transkønnede, der måtte ønske det, at få anført en kønsbetegnelse i deres pas, 
som er i overensstemmelse med det køn, som de lever som, og at det kan ske alene ved afgivelse af 
en erklæring derom i forbindelse med pasansøgningen.

Irene Haffner
Trans-Danmark

Noter/henvisninger
1. U.S. Department of State [Retur]

a. Foreign Affairs Manual - Volume 7 Consular Affairs - 7 FAM 1300 Appendix M
http://www.state.gov/documents/organization/143160.pdf

b. Journal over retningslinjer og vejledninger fra U.S. Department of State
http://www.state.gov/m/a/dir/regs/fam/07fam/index.htm

2. How to Apply for a New Zealand Passport [Retur]
http://www.dia.govt.nz/diawebsite.NSF/wpg_URL/Services-Passports-How-to-Apply-for-a-
New-Zealand-Passport?OpenDocument#fifteen


