Den 19. april 2011.
Kære Astrid Krag, SF; Line Barfod, Enhedslisten, Kamal Qureshi, SF; Mogens Heunicke,
Socialdemokratiet
For os transkønnede er det en stor glæde, at flere og flere politikere tager klart stilling for vores
rettigheder.
Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær udtalte således den 25. januar i år, at transkønnede er
omfattet af menneskerettighederne som alle andre, der udsættes for diskrimination og forfølgelse.
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1052
Den 7. og 8. maj i år afholder 8. marts-initiativet en international konference om prostitution i
København.
http://www.8marts.dk/ og http://www.grossefreiheit.dk/9304/Programme
Til konferencen er der inviteret to personer, Julia Bindel og Janice Raymond, som internationalt er
kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede.
Janice Raymond: ”Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige
form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv” (”All transsexuals rape women's bodies by
reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves”) og
”Transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå
ikke-invaderende” (”Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so
that they seem non-invasive”).
Citater fra hendes bog: The Transsexual Empire – The Making of the She-Male (Udgivet 1979.
genudgivet 1994)
http://www.thranesen.dk/?cat=594&aid=3594#bm3594
Julie Bindel: ”Jeg har ikke noget problem med, at mænd skiller sig af med deres genitalier, men det
gør dem ikke til kvinder, på samme måde som det at stoppe lidt støvsugerslange ned i dine 501’ere
[jeans] ikke gør dig til en mand” (”I don't have a problem with men disposing of their genitals, but
it does not make them women, in the same way that shoving a bit of vacuum hose down your 501s
does not make you a man”) (http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/31/gender.weekend7) og
”kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle” (”During the debate I
argued that sex change surgery is modern-day aversion therapy treatment for homosexuals.”)
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/aug/01/mytransmission
Vi bemærkede til vores glæde, at I, da dette kom frem, ikke alene tog afstand fra Bindels og
Raymonds hadefulde og indskrænkede udsagn, men også tog forbehold for jeres deltagelse i
konferencen.
(http://modkraft.dk/sektion/queerkraft/article/transfobe-hovedtalere-pa Modkraft den 3. marts
2011.) Og (http://www.information.dk/blog/anders-haahr-rasmussen/261971 Information.dk 10.
marts 2011)
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Side 2 af 2.
Astrid Krag: ”Jeg vil først høre arrangørernes svar, men jeg har ingen lyst til at legitimere de her
udtalelser – jeg kan godt finde på at melde fra, men jeg vil ikke gøre noget konkret, før
arrangørerne har reageret.”
Line Barfod: ”Vi skal ikke være tavse overfor den form for udgydelser – hverken når det gælder
racisme, sexisme eller som her: Transfobi. Den slags skal aldrig ties ihjel.”
Kamal Qureshi: ”Det er dybt problematisk, når vi som parti giver støtte til en konference, der
inviterer talere, som har diskriminerende holdninger til seksuelle mindretal og til transkønnede.”
Og: ”Det er min holdning, at SF bør trække sig fra konferencen, hvis Julie Bindel og Janice G.
Raymond fortsat skal tale på den.”
Magnus Heunicke: ”Jeg har stor lyst til at melde fra, men jeg er nødt til først at give arrangørerne
mulighed for at svare på dette og udrede eventuelle ting, jeg ikke er vidende om.”
Siden disse udtalelser har offentligheden ikke hørt noget til sagen, hvorfor vi er interesserede i at
høre, hvilken udvikling sagen har taget.
Vi håber og tror, at I, der i Folketinget altid støtter vores rettigheder, vil vise disse hadefulde
personer, at de er uønskede som deltagere i en konference, I er inviteret til.
På forhånd tak 
Med venlig hilsen.
LGBT Danmark - Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner
Elizabeth Japsen
Transpolitisk udvalg

Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson
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