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28. september 2008 
 
 
 
Under henvisning til Beskæftigelsesministerens svar på vores anmodning om foretræde dateret 22. 
september 2008 har vi følgende kommentarer. 
 
Svarskrivelsen bærer desværre præg af manglende forståelse for problemets omfang. 
 
Der er ikke tale om transvestitter, der prøver at få job som det modsatte køn – det ønsker ingen tran-
svestitter. Imidlertid er der tale om transseksuelle, der som sandsynligvis som den minoritet i landet, 
der har den højeste arbejdsløshedsprocent. Transseksuelle er født i en forkert krop, og føler sig altså 
i sit indre som det modsatte af det biologiske køn. 
Nogle foreslår som løsning, at man da bare kan klæde sig i det biologiske køns tøj. Det, man her 
skal forstå, er, at det vil svare til at skulle sige til ikke-transseksuelle mænd, at de skal gå på arbejde 
i kjole eller nederdel. Det har ingen lyst til – og det samme forhold gælder for transseksuelle! 
 
Vi må endvidere henvise til vores oprindelige anmodning om foretræde dateret 21. juli 2008, hvoraf 
det fremgår, at vi ikke beder om lovændringer, men om en bedre håndtering af loven, der sikrer, at 
dens formål rent faktisk bliver efterlevet. Det bliver den langt fra i dag. Således sker der en meget 
klar diskrimination på området. Ved et møde kan vi få lejlighed til at uddybe dette område. 
 
Desuden fremførte vi ønsket om en særskilt opgørelse af ledigheden for transseksuelle i arbejdsløs-
hedsstatistikkerne. Dette ønske omtales ikke i svarskrivelsen af 22. september. 
 
Endvidere fremførte vi et ønske om hjælp til at udbrede mere information om forholdet dels til ar-
bejdsgivere og dels til befolkningen i almindelighed. 
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Vi må derfor gentage vores anmodning om foretræde. Som den befolkningsgruppe, der har landets 
højeste arbejdsløshed samtidig med at alle inklusive Beskæftigelsesministeren ofte udtaler, at der er 
behov for flere hænder, bør Beskæftigelsesministeren have en interesse i at tale med os. Vi har 
hænderne (og hovedet) og vi vil rigtigt gerne have mulighed for at bruge dem. Vi er ikke særlinge – 
 vi har en andel af personer med studentereksamen, der er på det dobbelte af landsgennemsnittet. 
 
 
Med venlig hilsen 
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Pia Nielsen 
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