
Goddag 

Jeg gensender hermed min forespørgsel fra mail af 23. december 2018, som jeg ikke har fået svar 
på. 

Hvornår kan jeg forvente et svar? 

vh 

Alexander Söderlind 

  

 
---------- Videresendt meddelelse ---------- 
Fra: alexanderturtle1 <alexander.turtle@gmail.com> 
Dato: søndag den 23. december 2018 
Emne: Erstatning til tvanskastrerede transpersoner som i Sverige 
Til: Sst@sst.dk 
Cc: Alexander Söderlind <alexander.turtle@gmail.com> 
 
Goddag Sundhedsstyrelsen, 

Jeg arbejder frivilligt med menneskerettigheder indenfor transkønnede. 

I mange år blev disse personer tvangskastrerede og tvangssteriliserede for at kunne få lov st skifte 
juridisl køn. 

Selvom mange spurgte, blev de nægtet hjælp til at nedfryse æg og sæd. For selvom man skifter køn, 
kan man godt have et ønske om at sætte børn i verden som så mange andre personer. Især hvis de 
har stabile familieforhold, gode uddannelserbog arbejde.  

Sverige har indført en lov, hvor transkønnede som blev tvangskastreret nu får erstatnig i form af 
200.000kr. Processen et gjort hurtig og ukompliceret, således at borgeren hurtigt kan få sin 
berettigede erstatning. 

Hvornår mener ministeren at det kan indføres i Danmark, så denne del af Danmarks borgere kan få 
oprejsning, når de nu har mistet evnen til noget så vigtigt som at få børn? 

læs om det svenske tiltag her: http://lgbt.dk/den-svenske-regering-tager-initiativ-til-at-
transpersoner-som-blev-steriliseret-i-forbindelse-med-deres-juridiske-koensskifte-kan-faa-
erstatning/ 

husk venligst at ønsket om kønsskifte intet har med at gøre om man har et ønske om at blive steril. 

God jul og jeg ser frem imod et seriøst svar. 
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Jeg samarbejder med medlemmer i LGBT Danmark samt med RFSL Sverige og er uddannet 
informations specialist. 

Kontakt mig endelig for spørgsmål, så vi kan have en konstruktiv dialog. 

  

Venlig hilsen 

Karl Alexander Dissing Söderlind 

Dronningmølle 

tlf 60 66 01 87 
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