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  NEWSLETTER NO. 20  
 

     7. oktober 2010 
 
Kære medlemmer, 
 
Vi er i bestyrelsen meget åbne overfor input fra vores medlemmer. For at sikre en åben 
dialog afholder vi lørdag den 30. oktober kl. 12.00 i Bygningen i Vejle et medlemsmøde. 
Adressen er Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle. Medlemsmødet indledes med en frokost, 
hvorefter der bliver lejlighed til at stille alle de spørgsmål og komme med alle de kommen-
tarer, som du måtte brænde inde med. 
 
Det vi gerne vil have en dialog omkring, er bl.a. følgende punkter: 
 
1. Foreningens synlighed og berettigelse 
2. Foreningens arbejde og arbejdsgange i bestyrelsen 
3. Samarbejdet med andre foreninger og organisationer (LGBT-Danmark,TID,TGEU) 
4. Orientering om baggrunden for noget af kritikken mod foreningen 
5. Aktiviteter 
6. Debatforum (regler og brug) 
7. Spring ud dag for Transkønnede 
8. Eventuelt. 
 
Det kan dog bestemt også være andre punkter. 
Irene vil ca. kl. 15.00 opføre kabaretten ”Kun for normale”. Denne forestilling vil være åben 
for ALLE. Entreen vil udgøre 100,- kr., som går til dækning af kørselsudgifter mm. 
Husk at melde dig til en af de nærmeste dage. 
 

Rapport fra Council i Malmø 
 
I dagene 1. – 3. oktober 2010 blev det 3. europæiske Council afholdt på Malmø Universitet. Der var 
tilmeldt 240 deltagere fra 35 lande. Der er dermed tale om, at deltagerantallet fortsat stiger fra gang 
til gang at Council afholdes. 
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Under åbningen holdt Den Europæiske 
Kommisær for Menneskerettigheder 
Thomas Hammarberg et indlæg via vi-
deokonference, hvor han understregede, 
at transpersoner har de samme rettighe-
der, som alle andre i samfundet. 
 
Desuden holdt Vladimir Luxura fra Ita-
lien en indledende tale. Hun er den før-
ste transperson i Europa, som har været 
medlem af landets parlament. Det var en 
meget interessant tale med et vist humo-
ristisk islæt omkring hendes forskellige 
erfaringer. 
 
Undervejs på Councillet blev der afholdt 
3 plenarforsamlinger med en række lede-

re, parlamentsmedlemmer m.v. De omhandlede de 3 hovedemner på Council, som var følgende: 
 
1. Embracing Diversity (Omfavne forskellighed) 
2. Stretching Boundaries (Strække grænserne) 
3. Demanding Rights (Kræve rettigheder) 
 
Plenarforsamlingerne kom godt 
omkring de forskellige emner 
takket være de forskellige meget 
dygtige talere fra en lang række 
lande. 
 
Desuden blev der afholdt 24 
workshops. Hovedemnet var her 
naturligvis konferencens hoved-
tema, men herudover var der 
workshops omkring TGEU’s 
strategi, omkring TGEU’s regn-
skabstal og aktiviteter, hvilket 
blev afholdt af Pia og Karin lige-
som Pia afholdt en workshop 
omkring forslaget til nye vedtæg-
ter for TGEU. 
 

Malmø Universitets hovedbygning, hvor Councillet blev afholdt 

Vladimir Luxura - Europas første transperson i et parlament 
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Desværre blev der kastet en 
skygge over Councillet, idet der 
skete 2 hatecrime overfald på 
tyrkiske deltagere undervejs. 
Deltagerne led heldigvis ikke 
alvorlig fysisk overlast, men en 
meget beklagelig yderlig faktor 
var, at det svenske politi udviste 
en meget transfobisk adfærd. De 
svenske arrangører bringer der-
for sagen op for Sveriges øverste 
politidirektør i ugen efter Coun-
cillet. TGEU har ligeledes ud-
sendt en pressemeddelelse, hvor 
sagen beklages og fordømmes. 
 

Den sidste aften holdt omkring 
100 af Councillets deltagere en 

demonstration i Malmø imod hatecrimeoverfald. 
 
Både dette og Councillet i det hele 
taget havde en meget fin dækning i 
medierne. Svensk TV4 havde et 
nyhedsindslag ligesom de store 
landsdækkende svenske aviser 
dækkede Councillet. 
 
Den sidste aften havde byen Mal-
mø inviteret alle Councillets delta-
gere til en reception på byens flot-
te rådhus. Her holdt borgmesteren 
en tale, hvor han først på byens 
vegne undskyldte for de 2 ha-
tecrime overfald. Herefter kom 
han med meget opmuntrende ord 

til transbevægelsen og til TGEU’s 
arbejde. Det kan her tilføjes, at 
byen Malmø har givet en betydelig økonomisk støtte til afholdelsen af Councillet. 
 
Om lørdagen blev der endvidere afholdt generalforsamling. 
 

Deltagerne i den første plenarforsamling 

Pia taler under en Workshop 
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Her blev der fortalt om 
TGEU’s forskellige aktivite-
ter, om TGEU’s regnskabs-
tal ligesom der blev foreslået 
en ændring af vedtægterne. 
Alle de forskellige forhold 
blev godkendt. 
Desuden blev der afholdt 
valg til den nye Steering 
Committee. 
Karin Astrup blev igen valgt 
til medlem af Executive 
Board og som kasserer for 
TGEU. 
Pia Nielsen blev genvalgt 
som medlem af Steering 
Committee. 
De øvrige valgte af Executi-

ve Board blev: Julia Ehrt 
(formand), Richard Köhler 

(næstformand) og Maria Sundin (sekretær). 
De øvrige valgte af Steering Committee blev Wiktor Dynarski fra Polen, Carla LaGata fra Tysk-
land, Cat McIllroy fra Irland og Kristian Randelovic fra Serbien. 
 
Pia Nielsen 
 

Malmø's borgmester under receptionen for Councillets deltagere 

Nogle af Councillets deltagere under receptionen 




