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Jeg takker for Trans-Danmarks henvendelse om den retlige beskyttelse aftransvestlller og transseksuelle på arbejOsmarkedet. nLa. peger l pa nogle tilpasninger og
mulige forbedringer i Beskæftige lsesministeriets lovgivning.
Som l selv er inde på, gælder der allerede et fo rbud mod al fo rske lsbehandle perso• ner på grund af køn og seksuel orientering på det danske arbejdsmarked. Det gælder i kraft af ligebehandlingsloven, ligeionsloven og forskelsbehandlings loven.
Alle disse love har en EU-retlig baggrund, og det er gennem EF-Domstolens praksis fastslået, at fx. personer, der har gennemgået et kønsskifte, er omfattet af ligebehandlingsprincippet. Dette indgår altså allerede i forståelsen af kriteriet "køn". Diskrimineres en person på grund af sit kon/konsskifte, vil denne fx være omfanet af
den delte bevisbyrde, der gælder i kønsdiskrimineringssager.
Endnu er der ikke mig bekendt faldet afgørelser om transvestitter, men der er ingen
tvivl om, at også transvestitter er omfanet af forbuddet mod at blive forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet.
De danske love følger de underliggende EU-direktivers sprogbrug og skal selvfolgelig forstås i overensstemmelse med EF-Domsto lens praksis. Jeg ser på den baggrund ikke behov for at ændre i lovgivningen. Tværtimod kunne det ligefrem skabe
en uklarhed på området, som ikke er heldig.
Til jeres bemærkninger om høje og mærkbCHe erstatninger vil jeg bemærke, at der i
dag ikke er lofter for godtgorelsens størrelse i diskrimineringssageme. De retlige
instanser udmåler godtgøre lsen under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og
sagens omstændigheder i øvrigt.
Samtidig vil jeg særligt pege på, at jeg har taget initiativ til, at der med virkning fra
l januar 2009 etableres et nyt ligebehandlingsnævn, som kan behandle klagesager
efter såve lligebehandlings loven, ligeIonsloven som fo rskelsbehandlingsloven. Der
ind fores altså en ny gratis administrativ klagevej på området og ikke mindst en forbedret beskyttelse i de sager, hvor flere diskrimineringskriterier indgår, fx kon og
seksue l orien tering. Jeg er interesseret i at få bekæmpet diskrimination inden for alle de beskyttede kriterier i lovgivningen.
Da jeg for ojeblikket ikke har planer om ænd re i de nævnte love og heller ikke fi nder behov herfor, ser jeg ikke for nuværende det fornød ne gru ndlag for et mode

ed Trans-Danmark, men I skal \ ære meget velkomne til at skrive ti l ministeriet.
lis I har yderligere forslag, som I ønsker skal indgå i ministeriets overvejelser.
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