
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Ligestillingsudvalg 

Folketingets Ligestillingsudvalg har d. 21. maj 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 9 (L 

182) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Charlotte Dyremose (KF). 

Spørgsmål nr. 9: 

”Vil ministerens kommentere det faktum, at sundhedsminister Nick Hækkerup, som i 

øvrigt er tidligere forsvarsminister, under 1. behandlingen af L 189 udtalte, at en æn-

dring i passet, der ikke stemmer overens med ens fysiske identitet, er til skade for 

rigets sikkerhed? Til baggrund udtalte ministeren, at ”Det der med at skulle give et 

pas, vil jo være at give frihed på bekostning af nogle andre - nemlig på bekostning af 

flysikkerheden, på bekostning af muligheden for at færdes sikkert. Og derfor er vi her, 

der hvor kurven knækker. Der hvor man giver frihed til nogen, tager man friheden fra 

nogle andre, nemlig fra os alle sammen i fællesskab.” 

Svar: 

I anledning af spørgsmålet har ministeren for sundhed og forebyggelse oplyst følgen-

de: 

 

”Med lovforslagene L 182 og L 189 ønsker regeringen at give transkønnede bedre 

vilkår. Der bør ikke lægges unødige hindringer i vejen for juridisk kønsskifte for perso-

ner, som oplever et misforhold mellem deres biologiske køn og det køn, som de ople-

ver at tilhøre og identificerer sig med. 

 

Den frihed, som transkønnede personer får til at vælge juridisk kønsskifte, giver de 

transkønnede en personlig frihed uden at stille det omgivende samfund ringere. Dét 

var min pointe ved debatten den 20. maj 2014, hvilket også fremgår af det samlede 

citat og ikke den af spørgeren begrænsede gengivelse. 

 

Efter min opfattelse er både L 182 og L 189 udtryk for åbenhed, værdighed og respekt 

for en minoritetsgruppe, som vi i Danmark bør og uden samfundsmæssige risici kan 

give bedre vilkår ved de foreslåede ændringer.” 

 

Jeg har ikke kommentarer til det oplyste eller til spørgsmålet i øvrigt. 
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