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Juridisk kønsskifte kan give transkønnede børn og unge et bedre liv 

Det lyder jo umiddelbart sympatisk, når forslagsstillerne af B 80. ”Beslutningsforslag af 10. 
november 2020 om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for 
børn” bruger hensynet til barnets bedste som begrundelse. Men forslag B80 vil ikke være en 
beskyttelse af transkønnede børn og unge. Tværtimod.   

Mange transkønnende børn og unge har selv et ønske om at kunne få et cpr.nr, der svarer til 
deres kønsidentitet. Det skyldes, at transkønnede børn og unge ofte oplever akavede og måske 
ligefrem ydmygende situationer, fordi deres cpr.nr. ikke svarer til deres udseende. Det kan 
være i skolen, på biblioteket, i paskontrollen eller på fritidsjobbet. Det kan betyde, at trans-
kønnede børn og unge får dårlige oplevelser i skolen og undgår biblioteket, paskontrollen el-
ler fritidsjobbet. Derved mister de friheden til at leve som det køn, der svarer til deres identi-
tet, eller kommer til at stå udenfor fællesskabet.  

Forskningen viser, at de transkønnede børn og unge, der får støtte og bliver støttet i deres 
kønsidentitet har det bedre end de transkønnede børn og unge, der ikke får støtte[1], [2].                
Det betyder, at konkrete indsatser kan forbedre livskvaliteten for transkønnede børn og unge.  

Juridisk kønsskifte er en ændring af et ciffer i cpr-nummeret, hvilket giver transkønnede børn 
og unge mulighed for at få et cpr. nr. der svarer til deres kønsidentitet og fysiske udseende. 
Juridisk kønsskifte er en administrativ ændring, der ikke omfatter fysiske ændringer.  

Forskningen viser, at de transkønnede børn og unge, der tydeligt og sikkert giver udtryk for 
deres kønsidentitet i en ung alder, fastholder denne kønsidentitet som voksne[3]–[5].                           
Det er derfor en ubegrundet bekymring i forhold til juridisk kønsskifte, at mange børn og 
unge vil fortryde.  

Men en mulighed for at skifte juridisk køn vil gøre en positiv forskel for livskvaliteten for 
transkønnede børn og unge.  

Med venlig hilsen 

Marie Elisabet Lind-Thomsen, For-person for FSTB 
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