
Kære ligestillingsudvalg. 

Jeg har nogle spørgsmål vedrørende værnepligt. Jeg synes at det er et uretfærdigt og diskriminerende 

som det er nu, og jeg håber at I kan være med til at forbedre det. 

Første spørgsmål, hvorfor er det kun personer der juridisk er mænd, der skal aftjene værnepligt? Det er 

diskriminerende overfor alle køn. Mænd, fordi man bliver tvunget til noget som andre kan slippe for, 

kvinder, fordi man ikke bliver anset som at man er ligeså god til militært arbejde som en mand. 

Transmænd bliver (som jeg har forstået) indkaldt til værnepligt, så længe deres juridiske køn også er 

mand. Men de har jo stadigvæk (biologisk) en kvindekrop, som burde være nøjagtig ligeså god/dårlig, 

som enhver kvindes krop. Og transkvinder bliver ikke indkaldt til session, selvom de biologisk har en 

mandlig krop, som er nøjagtig ligeså god/dårlig, som cismænds kroppe. Jeg er selvfølgelig glad for at 

transkønnede bliver respekteret, som det køn de virkelig er, men jeg synes at det er urimeligt at det er 

personers køn der skal afgøre om de skal aftjene værnepligt eller ej. 

Andet spørgsmål, hvad med dem som ikke er mænd eller kvinder? 

En del af befolkningen er hverken mænd eller kvinder, begge dele eller ingen af delene. Det kan både 

være det biologiske køn (interkønnede) og det følte køn (genderqueers, ikke-binære, agender, bigender 

osv.). Hvad med dem? Skal de indkaldes som mænd skal, eller slipper de for værnepligten, som kvinder 

gør? Slår man plat eller krone? Vælger man bare at lade som om at de passer ind i det binære 

kønssystem, og i så fald, hvordan? Kønsorganer? Hårlængde? Det køn man blev givet ved fødslen? 

Jeg forstår ikke hvorfor det ikke kan være ens for alle personer, så ingen bliver diskrimineret. Hvis man 

indfører værneret for alle, vil alle selv have valget, lige meget hvilket køn de er. 
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