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Høringssvar til
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om pas m.v.

Kommentar til ændringsforslaget.
Trans-Danmark har intet at indvende imod de foreslåede ændringer i bekendtgørelse om
pas m.v. Det er foreningens opfattelse, at man med en yderligere sikkerhed for
pasindehaverens identitet forbedrer mulighederne for, at transkønnede, hvis fysiske
fremtræden ikke svarer til det køn, som følger af CPR-nummeret, vil kunne undgå, at der
opstår ubehagelige episoder i forbindelse med forevisning af pas.

Forslag til yderligere ændring af bekendtgørelsen.
Trans-Danmark vil indtrængende opfordre til, at der i forbindelse med ændring af
bekendtgørelse af pas m.v. yderligere foretages følgende ændringer i bekendtgørelsens §
5:
§ 5. stk. 5 og 6 udgår.
I stedet indsættes som nyt stk. 5:
”Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som med sin underskrift
erklærer sig i besiddelse af en kønsidentitet, som ikke svarer til det medfødte køn,
betegnes X”
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Begrundelse.
Det fremgår af nuværende § 5 stk. 5 og 6, at kønsbetegnelsen X i passet kun kan gives
efter en udtalelse fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik og eventuelt efter udtalelse fra
Retslægerådet. I praksis har det vist sig, at indhentning af disse udtalelser kræver en
langvarig psykiatrisk udredning med adskillige konsultationer på Rigshospitalets
Sexologiske Klinik.
Trans-Danmark finder det uantageligt, at en transkønnet ansøger om pas skal pålægges
en ventetid på mere end et år og adskillige rejser til Rigshospitalets Sexologiske Klinik for
blot at få udstedt pas med kønsbetegnelse X i stedet for F eller M.
Trans-Danmark ønsker også at understrege, at de særlige krav til transkønnede
pasansøgere er i strid med internationale retningslinjer om menneskerettigheder. Ingen
andre borgere end transkønnede skal underkastes psykiatrisk udredning forud for
udstedelsen af pas. Vi vil derfor opfordre til, at transkønnede pasansøgere gives samme
betingelser og rettigheder som den øvrige befolkning.

Med venlig hilsen
Trans-Danmark
Erwin Maria Jöhnk & Camilla Kate Voss
Sundhedspolitisk udvalg.
Susanne Selmer
Formand

Susanne Selmer, formand for Trans-Danmark

