
Vedr. Beslutningsforslag B 168

LGBT Danmark har noteret sig, at der er fremsat beslutningsforslag om forbedring af 
transkønnedes rettigheder. LGBT Danmark har følgende bemærkninger til forslaget:

1. Bedre adgang til at skifte fornavn
Forslaget ligger fuldstændig på linje med LGBT Danmarks overbevisning om, at et 
individs navn er en beslutning, denne selv må tage, såfremt der er tale om voksne og 
myndige personer. LGBT Danmark bakker derfor op om forslaget.

2. Id-kort, hvormed man kan identificere sig i overensstemmelse med sit udtrykte køn
LGBT Danmark finder at forslaget kan være til stor hjælp for mange transkønnede i 
deres hverdag og kan være med til at forhindre ubehagelige situationer. Desuden er 
det et vigtigt signal, at transkønnedes identitet anerkendes. LGBT Danmark bakker 
derfor op om forslaget.

3. Revision af betingelserne for juridisk kønsskifte
LGBT Danmark udtrykker sin støtte til dette forslag, idet LGBT Danmark anbefaler, 
at det nuværende krav om fuld kastraktion erstattes med sterilisation eller helt 
bortfalder. Dette bl.a. af hensyn til de mulige bivirkninger af så stort et indgreb både 
fysisk og endokrint.
Mht. evt. diskussion af de problemer, der måtte komme af, at flere personer skifter 
CPR- nummer, henviser vi desuden til vort svar til B 142 ang. om afskaffelse af den 
synlige kønsmarkør i CPR-nummeret (sidste ciffer). CPR håndterer allerede 
oplysninger ang. kønsbestemte indkaldelser m.m. uden nødvendigvis at bruge den 
synlige kønsmarkør. Der er altså højst tale om en minimal administrativ ændring 
for at undgå problemer i forbindelse med f.eks medicinske screeninger. Desuden 
ønsker transkønnede, der er interesserede i et juridisk kønsskifte, som oftest at 
indgå fuldt ud i samfundet som deres opfattede køn – herunder også evt. session. 

4. Forbedrede rettigheder for personer, der gennemgår behandlingsforløb på Sexologisk 
Klinik

LGBT Danmark bakker op om forslaget. Desuden bemærkes at forslagsstillernes 
begrundelse er i stor overensstemmelse med foreningens erfaringer på området.

På vegne af LGBT Danmark

Robin Svegaard,
Talsperson for transpolitik
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