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Vedr. Medtage kønsidentitet som tematisk område i 5-års perioden 2013 – 2017 for
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder – FRA
Landsforeningen må med beklagelse konstatere, at kønsidentitet ikke er blandt de
tematiske områder, som Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
– FRA – skal arbejde med i 5-års perioden 2013 – 2017.
Vi er bekendt med, at forskelsbehandling på grund af "køn" ikke er medtaget selvstændigt,
idet Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder – EIGE – er
ansvarligt for indsamling af data om ligestilling mellem mænd og kvinder og
forskelsbehandling på grund af køn.
Ifølge Rådets afgørelse af 13. december 2011 om oprettelse af en flerårig ramme for FRA
for 2013 – 20171, punkt 5 – Nærmere redegørelse for forslaget – skal dette ikke afholde
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Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017 KOM/2011/0880
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0880:DA:HTML
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Agenturet fra at beskæftige sig med kønsspecifikke spørgsmål, der berører flere
forskellige former for forskelsbehandling, eller medtage kønsperspektivet i sine rapporter, i
tæt samarbejde med EIGE.
Det må samtidig tages i betragtning, at EIGE, uagtet det blev etableret i maj 2007, ikke har
beskæftiget sig med kønsidentitet eller transkønnedes forhold.
Derimod har FRA oparbejdet en stor erfaring om kønsidentitet og har gennem årene
udgivet flere rapport mm., som omhandler kønsidentitet2.
Det vil derfor være ikke alene være naturligt, men også en sikring og videreførelse af den
oparbejdede ekspertise, at forhold om kønsidentitet forbliver hos FRA, og derfor medtages
som et af de tematiske områder i 5-års perioden 2013 – 2017.
Landsforeningen vil bemærke, at seminaret om Den Europæiske Unions Charter om
grundlæggende rettigheder – anvendelsen af charteret i praksis, som afholdes i
samarbejde med FRA den 15. og 16. marts 2012 i København3, vil være et godt sted at

http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/status/alle/status_20110880/20110880
http://www.euoplysningen.dk/upload/application/pdf/2a0f78ad/COM_2011_880_DA_ACTE_f.pdf
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FRA udgivelser som omhandler kønsidentitet
•

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU
Member States
Rapporten er udarbejdet og udgivet af FRA.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/comparativestudy/FRA_hdgso_part1_en.pdf
http://www.thranesen.dk/?cat=821&aid=8952#bm8952

Rapporten, Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual
Orientation – Denmark, blev udarbejdet februar 2008 det danske Institut for
Menneskerettigheder som det danske bidrag til rapporten fra FRA.
http://www.thranesen.dk/?cat=821&aid=8953#bm8953

•

Homophobia, Transphobia and Discrimination on grounds of Sexual Orientation and
Gender Identity 2010
Rapporten er udarbejdet og udgivet af FRA og er en ajourføring af rapporten fra
2008
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-LGBT-report-update2010.pdf
http://www.thranesen.dk/?cat=821&aid=13476#bm13476

•

Handbook on European non-discrimination law
Bogen er udarbejdet og udgivet af FRA i fællesskab af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol.
Bogen indeholder også forhold vedrørende kønsidentitet.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_handbook
_caselaw_en.htm
http://www.thranesen.dk/?cat=821&aid=13774#bm13774
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Seminar om Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder –
anvendelsen af charteret i praksis
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drøfte forhold om kønsidentitet og få tilslutning til, at kønsidentitet bliver medtaget som et
af de tematiske områder.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Vivi Jelstrup
Forperson

http://eu2012.dk/da/Meetings/Conferences/Mar/Den-Europaeiske-Unions-Charter-omgrundlaeggende-rettigheder
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