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HØRINGSSVAR: JURIDISK KØNSSKIFTE 
AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af 
lov om Det Centrale Personregister vedr. tildeling af nyt personnummer til 
personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn. 

Vi byder forslaget om juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb eller 
anden behandling varmt velkommen . Vi ser forslaget som et virkeligt godt, relevant 
og nødvendigt skridt hen imod en sikring af basale rettigheder og øget trivsel for 
transpersoner. Vi har dog følgende bemærkninger tillovforslaget og dets 
bemærkninger: 

Lovforslagets§ 3, stk. 6, l. linje foreslås ændret fra (fremhævet ved 
understregning) : 

'Økonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning herom nyt 
personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn.' 

til 

'Økonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning herom nyt 
personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende g! andet køn.' 

Baggrunden for dette forslag til ændring af bestemmelsens ordlyd er, at personer, 
der ønsker juridisk kønsskifte på grund af et misforhold mellem det biologiske køn 
og det køn, som den pågældende oplever sig som tilhørende, i mange tilfælde kan 
finde sig til rette i en biologisk og kulturelt defineret identitet, der ikke 
nødvendigvis er konstitueret som binær modsætning til det oprindelige køn. 

Udover i lovforslagets tekst foreslås 'g! andet køn' som konsekvens af ovenstående 
anvendt også i bemærkningerne til lovforslaget. 

AIDS-Fondet er stærkt kritisk overfor anvendelsen af betegnelsen 'diagnosen 
transeksuel' i bemærkningerne tillovforslaget og henviser i den forbindelse til 
vedhæftede høringssvar om forslag til ændring af sundhedsloven mv. om ændrede 
kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte. 

Venlig hilsen 

AIDS-Fondet 

Henriette Laursen 

Direktør 

VESTERGADE 18E 1456 KØBENHAVN K TELEFON 88 33 56 OD· CVR 10 61 98 07 · INFO@AIDSFONOET.DK WWW.AIDSFONDET.DK 

O AIDS 
l\ FONDET 




