Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle
Hjemmeside: www.trans-danmark.dk

NEWSLETTER NO. 19
31. august 2010
Kære medlemmer,
Feriesæsonen er ovre for de fleste af os, og jeg håber at de af jer som har været afsted
har haft en god ferie og for dem der skal til at holde ferie vil få en god ferie
Nu er det jo også således at vores kære folketing er gået på sommerferie, hvilket har fået
betydning for B168 om transkønnedes rettigheder, som oppositionen fremsatte her i foråret. Dette forslag er nu bortfaldet, da det ikke nåede at blive færdig behandlet i indeværende folketingsår.
Det er derfor vigtigt at vi får lobbyet for at det genfremsættes.
I marts havde vi generalforsamling, hvor udover valget af bestyrelsesmedlemmer, havde
et vigtigt punkt, nemlig en modernisering af foreningens vedtægter. Mere herom senere.
Efterårets store begivenhed er Third TGEU Council 2010 i Malmø fra den 30/9 til den 3/102010, som omtales herunder. Jeg håber, at så mange af jer deltager i Malmø. Medlemskabet af TGEU koster 25 € om året og i kan vælge enten at betale via Trans-Danmarks
bankkonto, Paypal eller på Council i Malmø.
Hvis ikke i deltager, vil vi gerne vide det, da vi kan benytte jeres stemmer ved valget af
Steering Committee, så giv besked.
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Generalforsamlingen den 27. marts 2010 kl. 13:00 i Fredericia.
Tina Thranesen blev valgt til dirigent og hun konstaterede at generalforsamlingen er
lovligt varslet.
Forslag til vedtægtsændringer var rettidigt indsendt
Generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i henhold til vedtægterne.
Trans-Danmark har i 2009 været meget aktiv. Et af vores fokuspunkter har været
økonomien, hvor vi i 2009 havde et overskud på 8.084,03 kr. mod 1.881,58 kr. året
før og der budgetteres med et overskud på 11.075.- kr. i 2010
Den nye bestyrelse ser nu således ud:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
1. Suppleant
2. Suppleant
Revisorer:
Revisorsuppleant

Karin Astrup (genvalgt)
Tina Vyum
Pia Nielsen
Irene Haffner (genvalgt)
Ulla Rørvig (genvalgt)
Christina Hansen (ny)
Michelle Fischer-Holst (ny)
Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalgt)
Anna Jonna Armansdottir (genvalgt)

Vedtægtsændringerne som bestyrelsens vedtægtsudvalg havde lavet og som I alle
modtog inden generalforsamlingen blev vedtaget med enkelte ændringer:
I § 6 stk. 5 & 7:
To ændringsforslag blev fremsat, i stk. 5 blev tilføjet: ”der skal foretages en skriftlig
afstemning om udelukkelse”
Stk. 7: ”Genoptagelse som medlem af en person der er udelukket kræver godkendelse på en generalforsamling ved en skriftlig afstemning.”
Behandling af indstillingen fra det på generalforsamlingen i 2009 nedsatte navneudvalg om foreningens navn.
Ordet transkønnet til diskussion. Ordet er ikke alment kendt endnu.
Der skal ikke ske ændring af navnet i år; men det skal tages op igen om et år – udvalget arbejder videre.
De nye vedtægter kan ses på vores hjemmeside.
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1. TGEU Council i Malmø den 30/9 – 3/10 2010.
På Steering Committee mødet den 28/8-2010 blev programmet for det tredje Council fastlagt, og det vil blive offentliggjort en af de nærmeste dage. Council vil finde
sted på Malmø Universitet.
Et af de store emner vil være ændringer af TGEU’s vedtægter, samt valg af Steering Committee på generalforsamling den 2/9-2010.
Pia vil holde en workshop om disse vedtægtsændringer, hvor man kan sætte sig ind
i disse og deres betydning for det fremtidige arbejde i TGEU. Man vil her få en god
forståelse for vedtægternes udformning, herunder hensyntagende til Østrigsk lovgivning, som TGEU skal følge.
Karin vil have en workshop om regnskaberne, hvor årsregnskaberne for 2008, 2009
og 2010 til og med august gennemgås, således at diskussionen desangående vil
foregå her frem for under generalforsamlingen.
Udover de tre hovedtalere, vil der være 25 workshops som man kan vælge efter interesser, programmet vil kunne ses på hjemmesiden http://www.tgeu.org i løbet af
den kommende uge.
De af jer der endnu ikke har betalt kontingentet på 25 € kan enten betale via Paypal
på hjemmesiden, ved ankomsten til Malmø eller via Trans-Danmarks bankkonto i
Amagerbanken.
Det koster 75 € at deltage i Council, hvilket dækker deltager gebyr inklusive
fortæring til middag.
Der er mulighed for at man kan bo i værelser op til 4 personer sammen på
Scandic City i Malmø, eller såfremt man ønsker det i enkeltværelser på Scandic Skt. Jørgen. TGEU har en specialpris på disse hoteller, se venligt hjemmesiden (TGEU)
Aftensmaden skal man selv stå for.
Tilmeldingen sker via TGEU hjemmesiden.
Jeg håber at så mange af jer vælger at tage til Malmø, det vil være en oplevelse,
idet du får mulighed for at møde 300 ligesindede fra mere end 20 lande. Dette giver
mulighed for at lære hvorledes man tackler tingene i andre lande, samt at opbygge
et netværk på tværs af landegrænserne.
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Fra en pause under Council i Berlin 2008

Irene Haffner har tidligere beskrevet hendes oplevelser på det seneste Council i Berlin
og som I kan bruge som inspiration til at deltage i Malmø.

2. B 168 – om transkønnedes rettigheder
Som omtalt i nyhedsbrev 17, så har Irene og Izabella sammen med Tina Thranesen
udarbejdet ”5 krav til politikerne” som har dannet grundlag for B168, der blev fremsat af SF på vegne af oppositionen.
Den 25 maj fremsendte Trans-Danmark vores høringssvar til folketinget:
Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B 168 - om forbedring af
transkønnedes rettigheder
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Trans-Danmarks høringssvar i sin helhed kan ses på vores hjemmeside.
Foreningen fremsendte i denne forbindelse vore anbefalinger og argumentationer.
Desværre nåede Folketinget ikke at færdigbehandle B168 i denne folketingssamling,
hvilket betyder, at beslutningsforslaget bortfalder.
Om det bliver genfremsat i den kommende folketingssamling er endnu uvist.
3. Bemærkninger til L 130 - Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv. fremsat den 3. marts 2010.
Trans-Danmark må beklageligvis konstatere, at ministeren ikke har benyttet lejligheden til at sikre transkønnede en klagemulighed i tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen giver afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation (tilladelse til kastration, herunder
med henblik på kønsskifte).
Foreningen foreslår derfor, at der i lovforslagets § 7, der lyder:
§ 7. Sundhedsstyrelsens afgørelser m.v. efter § 88 i sundhedsloven eller regler
fastsat i medfør heraf kan påklages til Patientombudet.
sker en tilføjelse, således at den lyder:
§ 7. Sundhedsstyrelsens afgørelser m.v. efter §§ 88 og 116 i sundhedsloven eller regler fastsat i medfør heraf kan påklages til Patientombudet.
Ifølge sundhedslovens § 115 kan en person få tilladelse til kastration, herunder med
henblik på kønsskifte. Ifølge § 116 kan ministeren for sundhed- og forebyggelse give
tilladelse til kastration.
Ministeren har ifølge bekendtgørelse om sterilisation og kastration, § 5 overdraget
kompetencen til Sundhedsstyrelsen.
Med lovforslagets § 7 indføres der mulighed for at klage over afgørelser truffet af
Sundhedsstyrelsen og tilkendegives samtidig, at uagtet Sundhedsstyrelsen er den
øverste sundhedsfaglige myndighed, skal det være muligt at klage over styrelsens
afgørelser.
Ved at lave den foreslåede tilføjelse i lovforslagets § 7 får transkønnede mulighed for
at klage over et eventuelt afslag på en kønsskifteoperation – en mulighed, som der
ikke eksisterer i dag.
Transkønnede, der får afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation, har sædvanligvis levet som deres ønskede/følte køn i adskillige år og været i et flerårigt observati-
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onsforløb på Sexologisk Klinik. Et afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation er
yderst alvorligt for dem – grænsende til og for nogle måske ligefrem livstruende.
Det findes derfor yderst rimeligt, at de får en mulighed for at klage over et eventuelt
afslag.
Da det samtidig må vurderes, at der ikke vil være tale om et stort antal, kan der ikke
være nogen begrundelse for ikke at tilføje den foreslåede klagemulighed.

Trans-Danmark vil også i den kommende folketingssamling arbejde på at få ændret forholdene i Danmark gennem aktiv påvirkning af politikere, samt andre opinionsdannere. VI
ved også at der senest i 2011 skal afholdes valg til Folketinget, hvilket kan ændre billedet
af sammensætningen og dermed vore muligheder.

Trans-Danmark i Hovedstaden
Trans-Danmark Hovedstaden blev dannet på initiativ af Lisbeth Merete efter TransDanmarks første møde i København i længere tid.
Det første møde var en blanding af et inspirationsmøde og et møde hvor gratisavisen Urban lavede et interview med baggrund i de ”de 5 punkters” videre skæbne i folketinget. De 5 punkter, der
blev uarbejdet som resultat af Irenes og Izabellas
lobbyisme på Christiansborg.
Mødet blev sponseret af Yvonne med et væld af
lækre og feminine kager, og forgik i Christianshavns beboerhus d. 5. marts 2010.
Siden da er der holdt yderligere 4 arrangementer i
Trans-Danmark Hovedstadens regi.
Det næste arrangement var netop en opbakning til ”de 5 punkter” som SF i samarbejde
med lobbyisterne havde udformet som et beslutningsforslag B 168, planlagt til fremlæggelse i folketingssalen d. 4. maj. Et forsøg fra Trans-Danmarks side på at samle transkønnede til en markering af dagen under sloganet ”transkønnedes befrielsesdag” blev skudt i
sænk under et veritabelt nationalistisk hysteri i T-gruppen LGBT. Forslaget blev udskudt til
slutningen af maj, hvor vi i Trans-Danmark hovedstaden valgte, bare selv at markere vores
tilslutning, ved at møde op på tilhørerpladserne under første behandlingen
af forslaget. Forslaget faldt på at det
ikke blev færdigbehandlet i sidste folketingssamling. Vi venter nu på at forslaget bliver genfremstillet.
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I juni langserede vi konceptet: sammenkomster for
udgående
trans-kønnede.
Det var primært tænkt
som sammenkomster der
krævede en vis
åbenhed, men
ikke et forsøg
på at holde
personer, der
levede mindre
åbent ude,
men da interessen for arrangementer
havde været
beskeden ville
vi prøve noget
nyt. Det første
møde var dog
under private
former, så alle
kunne deltage,
uden frygt for
afsløring af
nogen art. Lisbeth Merete stillede lejlighed til rådighed og havde også kokkereret, så budgettet var holdt meget lavt. Der blev snakket arrangementer, tøj og makeup, politik, facebook, i det hele taget hele randen rundt, inden vi
sent (efter de sidste busser) brød op efter en hyggelig aften.

Plakaten til arrangementet hos Lisbeth Merete

Sommerens højdepunkt var Picnic i Kongens
Have. Der havde været efterlyst et grill arrangement, men desværre er det ikke lovligt med åben
ild i slots- og ejendomsstyrelsens besiddelser, så
efter venlig forespørgsel, endte det med Picnic i
Kongens Have.
Oste - og charcuterihandleren i Store Kongensgade, som netop havde tilbud om picnic pakker fik
lov til at levere vores madkurve. Vejret var ikke
rigtig med arrangementet, faktisk kom dagens første byge netop som vi havde fundet et godt sted at
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sidde i haven. Det blev dog hurtigt opholdsvejer igen, så picnicen blev gennemført efter
bedste evne med samlede ben ind under kroppen. Da vi nåede frem til kaffen vendte regnen tilbage med fornyet styrke, heldigvis kunne vi søge ly i Izabellas lejlighed tæt ved.
Efter kaffen tog ”storbypigerne” i biffen, Sex and the City 2 var på programmet – og vi
slugte det råt.
Aftenen sluttede på det hyggelige værtshus Cancan i Mikkel
bryggers gade, her bliver man vartet op som var man baronesse eller grevinde. Vi fik løst
de fleste af verdenens problemer og havde gerne taget de sidste med, hvis ikke hverdagens realiteter truede dagen efter.
”storbypigerne” uden for Palads biograferne

Årets foreløbig sidste arrangement blev Priden. Der var
lagt op til den gode kombination af alvor og fest. Således
lagde vi ud med et Havfrueevent i Nyhavn kl. 12, Lisbeth
Merete sammen med nogle af Izabellas kvindelige bekendtskaber delte foldere ud mens Izabella poserede som
havfrue uden temaet ”i virkeligheden er jeg slet ikke en
havfrue”, Rebecca, som havde spottet ideen, dukkede op,
men i en noget tilbagetrukket rolle og uden makeup. Senere under frokosten sluttede Jørgen og Thea sig til (nyligt
transbryllup i Kbh).

Folderen

Festen var som altid præget af masser af glade mennesker i byen. En fornøjelse at opleve
den glæde folk udstråler, når de i folkemængdens tryghed og accept kan udtrykke det de
har det bedst med.
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Vi havde bestilt bord til 10 på vinbaren Vila Vino kun et stenkast fra Rådhuspladsen, vi
blev lige nøjagtig 10, men desværre ikke Trans-Danmarks medlemmer.
Det har selvfølgelig været skuffende at tilslutningen til arrangementerne har været så ringe
som den har. Vi har haft mange ting i støbeskeen så som møde med plastikkirurg, modefotograf og møde på Christiansborg med sundhedsordførere og sexologisk klinik. Det er
klart at den slags ingen mening har, når tilslutningen kun er på1-2 personer ud over arrangørerne. Til gengæld glæder vi os over at Trans-Danmarks medlemmer åbenbart hviler så
meget i sig selv at de netop ikke har brug for at klumpe sammen i den slags transarrangementer.
Trans-Danmark Hovedstaden går nu på efterårsferie, om og når vi vender tilbage kan ikke
siges på nuværende tidspunkt. Men alle der ligger inde med deres egne gode ideer er mere end velkomne til at komme på banen, og hvis der skulle være nogle stykker, der havde
set frem til efterårs- og vinter arrangementer så er der en Trans-Danmark Hovedstaden
tråd på hjemmesiden hvor I kan give udtryk for jeres interesse.
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