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Anmodning om foretræde 
 
Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, har som en af sine vig-
tigste målsætninger, at de af foreningens medlemmer, der ønsker at arbejde i det modsatte køn og det vil 
i praksis sige de transseksuelle, ikke må have en arbejdsløshedsprocent, der er højere end den øvrige 
befolknings. 
 
Det er imidlertid i udtalt grad tilfældet. Idet der desværre ikke findes nogen officiel statistik på området 
har vi lavet vores egen undersøgelse. Den viser, at de transseksuelle, der er på arbejdsmarkedet i det 
ønskede køn, har en arbejdsløshedsprocent på 50,0 %. 
Hertil kommer, at yderligere 22,2 % ikke lever i det ønskede – altså modsatte – køn, fordi de er bekym-
ret for, om de kan beholde deres arbejde ved at gennemføre skiftet. 
Landets samlede arbejdsløshedsprocent er som bekendt på 1,6 %, hvorfor der er tale om et betydeligt 
problem. 
 
Er vi da ikke kvalificerede til at have et job? En engelsk undersøgelse blandt alle engelske transsek-
suelle viser, at 21 % af de transseksuelle har en videregående uddannelse, medens det er 5,6 % af 
befolkningen i England som helhed. 
Vi har blandt vores medlemmer i Danmark fastslået, at 40,7 % af vores medlemmer har studenterek-
samen, medens det er 21,4 % for befolkningen som helhed. 
En undersøgelse blandt alle verdens astronomer viser, at de transseksuelles IQ er 18 % højere end de 
ikke-transseksuelle. 
Vi er altså kvalificerede til at have et job. 
 
Desuden sætter vi pris på ikke at blive forvekslet med dragqueens, som er skuespillere. Vi ser rimeligt 
normale ud og bliver ikke opdaget som noget afvigende i det normale gadebillede. Derfor har ud-
valget med sikkerhed set mange af os, men uden at lægge mærke til det. Vi er altså helt som andre men-
nesker – vi er blot født i en forkert krop. 
 
Vi er nok Danmarks mest udsatte minoritet. Ingen andre minoriteter har en så høj arbejdsløshedspro-
cent som vi. I Danmark udgør vi ca. 1.500 personer, medens der i det samlede Europa er ca. 822.000 
– altså flere end i Luxembourg. Vi er altså ikke mange, men der bør alligevel tages hensyn til os. 
Statsministeren udtalte i sin åbningstale, at manglen på hænder er et af de væsentligste problemer for 
landet. Beskæftigelsesministeren har ved gentagne lejligheder udtalt, at alle der vil arbejde, kan få et 
arbejde. 
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Derfor har vi i to omgange forsøgt at få foretræde for Beskæftigelsesministeren jfr. vedlagte skrivelser og 
svarskrivelser. Desværre har ministeren ikke fundet det ulejligheden værd at tage en drøftelse af vores 
situation. 
 
Da vi altså på baggrund af typisk adskillige hundrede ansøgninger har særdeles vanskeligt ved at få job, 
vil vi derfor bede om foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på en drøftelse af situationen. 
Vi kan her henvise til de forslag, som vi har foreslået Beskæftigelsesministeren, idet vi naturligvis 
fortsat er overbevidst om deres rigtighed. 
 
I håbet om at kunne uddybe situationen personligt. 
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Bilag: 
 

1. Ansøgning om foretræde for Beskæftigelsesministeren af 21/7 2008 
2. Afslag om foretræde for Beskæftigelsesministeren af 22/9 2008 
3. Fornyet ansøgning om foretræde for Beskæftigelsesministeren af 27/9 2008 
4. Fornyet afslag om foretræde for Beskæftigelsesministeren af 7/10 2008 

 
 
 


