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Kære medlemmer,
Dette er newsletter nummer 6

TransGender Network Europe (TGEU)
Visse personer som har valgt at stå udenfor foreningerne, har efter min opfattelse viet deres liv til at kritisere alt hvad denne forening foretager sig, og især vores store engagement
i TGEU.
Derfor tror jeg at det er nødvendigt at informere vore medlemmer om hvad TGEU er og
vores grad af involvering i dette europæiske projekt.
Vi er den eneste danske forening som er aktiv i TGEU, eftersom PAD ikke længere eksisterer, og desuden var PAD ikke aktive, så udover os er det kun vores søsterorganisation
Trans-Island som er aktiv fra det øvrige Norden, på trods af at der både deltog svenske og
finske organisationer på council i Wien. Dette er selvfølgeligt beklageligt, idet vi gerne
havde set en større involvering fra vore nordiske søsterorganisationer; men det kan selvfølgelig stadig komme, når vi kommer igang for alvor i 2008.
Trans-Danmark har været med i TGEU fra begyndelsen i november 2005, hvor vores daværende næstformand Erwin Jöhnk deltog i det første Council, og han blev indvalgt i Steering Committee (SC) som er bestyrelsen for TGEU.
Erwin nåede at deltage i de første møder i SC, inden han valgte at forlade bestyrelsen i
Trans-Danmark for at koncentrere sig om et engagement i dansk politik.
Karin var ligeledes blevet medlem af SC i foråret 2006 og i forbindelse med SC mødet i
Torino blev Tina Vyum også medlem af SC. Karin og Tina har derfor deltaget aktivt i de
seneste tre SC møder i henholdsvis Torino, Amsterdam og Berlin.
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Visionen
På det sidste møde i Berlin havde vi et punkt på dagsordnen, hvor de enkelte deltagere
skulle formulere deres vision af hvor TGEU ville være om et år og om 5 år.
Vores vision er at TGEU vil blive organisationen som på europæisk plan
• kan være med til at sætte dagsordnen for de betingelser og levevilkår som
transkønnede har i dagligdagen
• i løbet af det kommende år finder den rigtige organisationsstruktur,
• får økonomien til at gennemføre visionerne
• får den politiske indflydelse både på europæisk plan men også på nationalt plan
TGEU er efter Trans-Danmarks opfattelse en ”once in a life time” mulighed for at få et europæisk samarbejde og netværk op at stå. Hvis ikke vi lykkedes er jeg bange for at der vil
gå mange år endnu inden man vil forsøge igen.
Hvorfor skal vi så have et sådant samarbejde på europæisk plan?
•
•
•
•
•
•

Fordi at mere og mere lovgivning vil ske i en europæisk kontekst
Fordi et europæisk netværk vil bidrage med udveksling af erfaringer på tværs af
lande grænser
Fordi vi gennem et europæisk samarbejde vil få større indflydelse på vores egen
dagligdag
Fordi ved at løfte i flok, så får vi også de økonomiske ressourcer til at kunne foretage det fornødne politiske lobby arbejde
Som en europæisk paraply organisation vil vi få lettere adgang til de politiske gremier som vi ønsker at påvirke.
Vi kan få igangsat mere forskning på det transgender område

Når man står på sidelinien og ser på TGEU så vil de fleste mene at det går alt for langsomt; men man må forstå, at når man skal bygge en organisation hvor medlemmernes
baggrund er vidt forskellige og det samme gælder deres organisatoriske niveau, så tager
tingene tid.
Bare de kulturelle forskelle mellem de sydeuropæiske deltagere og den germanske kultur
gør at mange ting bliver vendt flere gange inden man opnår en fælles forståelse.
De enkelte medlemmer af SC egen baggrund er også forskellige, hvilket igen giver forskellig tilgang til f.eks. økonomi og organisationsformer.
Når dette er sagt så er TGEU nået meget langt, og Trans-Danmarks indflydelse på organisationen er meget stor, dels p.g.a. vores store engagement, men også på grund af vores
mere forretningsorienterede tilgang til arbejdet. Med 2 ud af nu 11 medlemmer i SC, samt
det faktum at vi sidder på nogle vigtige udvalgsposter gør, at vi i løbet af de sidste næsten
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2 år, er ved at have en organisationsform, som vi har advokeret siden starten og som
mange græsrodsorganisationer har haft svært ved at forholde sig til, blandt andet fordi deres egen organisationsgrad ikke har været særllig stor.

Hvilke aktiviteter har TGEU/SC foretaget i de seneste 1½ år?
1. Gisberta; en dokumentar film om mordet på den transseksuelle prostituerede i Portugal
2. Grundlagt TGEU formelt, som en organisation med hovedsæde i Wien
3. Fået lavet vedtægter og en organisationsstruktur
4. Igang med at lave et forskningsprojekt i samarbejde med ILGA og Manchester Metropolitan University, som de enkelte medlemsorganisationer skal gennemføre lokalt.
5. Deltaget som delegerede/talere på følgende konferencer:
• Men and gender equality conference, Helsinki,
• Equality Summit Berlin,
• TransGender Tagung Berlin, oktober 2006
• ILGA-Europe conference 2006 & 2007,
• ILGA-World 2006 Geneva,
• UN Human Rights Committee oktober 2006,
• Conference on Homophobia, Ankara, maj 2007,
• Sexual Diversity Conference Gent September 2007,
• WPATH Conference Chicago September 2007,
• UIIH Marseille July 2006,
• Dutch Opening Conference European Year of Equal Opportunities for All, February 2007,
• Steering Committee Meetings: Geneva, Manchester, Turin, Amsterdam, Berlin
6. Møde med MEP Intergroup
Dette er faktisk temmelig godt gået af 11 personer.

Mødet med MEP Intergroup i Europa Parlamentet
Den 3 juli havde TGEU en delegation bestående af Jane Thomas fra Tyskland, Justus Eisfeld fra Holland og professor Dr. Jur. Stephen Whittle fra UK i Europa Parlamentet for at
holde møde med en af de såkaldte intergroups.
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En Intergroup er officielle kommiteer under Europa-parlamentet, hvor medlemmerne er
tværpolitisk sammensat, og hvor disse fokuserer på forskellige emner, f.eks. findes der en
gruppe som har ”freedom of speech” på programmet. Den intergroup vi havde møde med
var den såkaldte LGBT, som har en relativ pæn indflydelse i parlamentet, og som fik gennemført resolutionen om Homophobia.
Mødet var et ”touch base” møde, hvor Lissy Gröner der er formand for ”Womens Rights
and Gender Equality”, Eminie Bozkurt og Michael Cashman fra Petions Committee deltog.
Resultatet af dette møde var meget positivt:
• LGBT intergroup aftalte at ville afholde et årligt møde der udelukkende beskæftiger
sig med transgender emner
• En diskusion af transgender rettigheder vil være et fast punkt på dagsordnen i fremtiden på alle møder
• Emine Bozkurt har inviteret hele SC til Bruxelles som besøgsgruppe
• Michael Cashman vil bære en Petion( EU fagteknisk udtryk for anmodning/appel )
igennem kommiteen, så SC skal nu udforme en sådan.
• Emine Bozkurt og Lissy Gröner har lovet at lave lobby arbejde i WRGE for forskning
i transgender rettigheder, hvor resultatet gerne skulle være en hvidbog der kan forelægges WRGE og derefter Kommisionen.
Nogle af de punkter vi vil tage op med LGBT intergroup er :
•
•
•
•
•

Lovgivning – menneskerettigheder
Adgang til sundhedsvæsenet
Diskrimination af transgender på arbejdsmarkedet
Antidiskrimination – gadevold og ”hate crimes”
Transgender assyl rettigheder

Hvilke arbejdsopgaver har SC i 2008?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besøg i EU Parlamentet
TGEU Council 2008,
Opfølgning på det study som færdiggøres i 2007 og forslag til dybere analyser
Oversættelse af undersøgelsesresultatet
Indsende en Petition
Intergroup transgender møde
Udvikle en mailingliste til pressen og opbygge PR funktionen
Opbygge informations flow til TGEU medlemer og det transgender samfund
Medie overvågning
Færdiggøre stemmeprocedurerne
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•
•
•
•
•

Budgetlægning for perioden 2008-2010
Fundraising
Formulere TGEU’s visioner og udviklings strategier
Action plan for 2008
Udvikle medlems service

Som det fremgår af den foreløbige arbejdsplan er der store opgaver som skal løses i
2007/2008, hvilket kræver mange timer for de involverede.
Samtidig vil jeg mene at vi er nået meget langt på den korte tid vi har været igang. Jeg ser
det som et kæmpe skridt i den rigtige retning at vi nu har fået hul igennem i EU systemet,
og at det virkelige lobby arbejde for alvor begynder i 2008 med mødet i EU parlamentet,
hvor hele SC deltager.
Derfor er det mit håb, at denne information vil få mange til at indse at TGEU er vigtigt og
også støtte os i vores arbejde.
Det næste SC møde er i Torino medio november.

Karin Astrup
Formand
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