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Et tilbageblik på 2002.
Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk
Det er jo en tradition i dette land, at vi omkring årsskiftet ser tilbage på det forgangne år.
Nu har trans-danmark.dk ikke eksisteret i mere end syv måneder; men optakten til stiftelsen af foreningen foregik i første halvdel af 2002, da ”Netstrømperne” forsøgte at få etableret et samarbejde
med TID; men vores mål passede ikke helt sammen og konklusionen blev at ”Netstrømperne” kunne
starte deres egen forening.
En lille håndfuld af transpersoner, som på baggrund af Navnesagen, dannede "Netstrømperne",
hvilket skete lige omkring årsskiftet 2001/2002, og som efterfølgende udviklede sig med mange
andre emner på programmet . Der blev således udarbejdet en programerklæring og et handlingsprogram, som blev tilstillet bestyrelsen i TID, idet "Netstrømperne" ønskede dem indfældet i TID's
handlingsprogram (hvis et sådant fandtes?). Der blev dannet en arbejdsgruppe, som på behørig vis
meldte sig ind i TID, og derfor også mødte op på TID's ordinære generalforsamling, for her at fortælle forsamlingen om initiativet. Desværre gik det ikke helt som ønsket og forventet - TID og de
fremmødte medlemmer var ganske enkelt ikke interesseret. "Netstrømperne" opgav ikke sådan
umiddelbart, hvorfor der blev indkaldt til endnu et medlemsmøde den 12. april 2002 i TID, hvor også
"Netstrømperne" var inviteret. Vi mødte med fire (Jeanette, Tina Thranesen, Solveig og mig selv)
fra "Netstrømperne", i håbet om at dette sidste forsøg på et samarbejde måtte bære frugt. Det blev
desværre til et afslag fra TID's side, idet man ikke var indstillet på at gøre fælles sag med de transseksuelle og deres behov, som i nogen grad prægede vores handlingsprogram. Vi blev opfordret til
at danne vores egen forening.
Dette gjorde vi så den 29. juni 2002, hvor vi holdt stiftende generalforsamling i Hvidovre. Foreningen fik navnet trans-danmark.dk, og stort set alle fra den oprindelige initiativgruppe ("Netstrømperne") sidder nu i bestyrelsen i trans-danmark.dk.
Allerede inden vi havde haft møderne med TID, var vi aktive med at støtte Solveig i ”Navnesagen”
Omkring årsskiftet 2001/2002 udarbejdede gruppen således en protestskrivelse (e-mail), som alle
kunne gå ind og underskrive på følgende hjemmesider: Tina Thranesen, Charlotte Nielsen, Qvickie,
Sort Rose og Solveig. Det var således etableret, at de der underskrev protestskrivelsen og trykkede på "Send", umiddelbart sendte protestskrivelsen til henholdsvis Justitsministeriet og Civilretsdirektoratet. I løbet af januar og februar måneder blev de to instanser tæppebombet med omkring
121 protest e-mails vedrørende "Solveigs Navnesag". Denne aktivitet har givetvis gjort indtryk på
de to nævnte institutioner, og har dermed også været medvirkende årsag til at Civilretsdirektoratet
den 8. maj 2002 indførte den nævnte forsøgsordning. Meget apropos den løbende debat omkring
foreninger m.v., så var det bemærkelsesværdigt, at over 80% af dem der underskrev protest emailen var fra personer der ikke er tv'ere eller ts'ere..
Umiddelbart efter stiftelsen af trans-danmark.dk fik vi en fantastisk respons fra medierne. Vi fik
forsiden af Berlingske Tidende, samt en hel side inde i avisen, Solveig måtte møde op i ”Go’ morgen
Danmark” på TV2, Jeanette og Qvickie blev portrætteret af TV2 Lorry, Kitt kom i ”Go ’aften Danmark”. Der blev skrevet om os i Ekstra Bladet og i flere lokalaviser, samt at både tekst tv på DR,
samt JydskeVestkysten og de 3 Stifttidender skrev om den manglende retssikkerhed for transseksuelle og transvestitter i Danmark.
Vi begyndte at bearbejde ministerierne for at få gjort opmærksom på de manglende rettigheder.
Dette har resulteret i at trans-danmark.dk er blevet høringsberettiget i flere ministerier, og det før-
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ste synlige resultat af dette, er at foreningen skal foretræde for det af justitsminister Lene Espersen
nedsatte navnelovsudvalg i begyndelsen af 2003, sandsynligvis ultimo januar eller primo februar.
Både sundheds- og indenrigsministeriet har tilkendegivet at de gerne vil i dialog med transdanmark.dk, når det drejer sig om cpr-nummer ved ”juridisk kønsskifte”, samt omkring procedurerne ved kønsskifte, adgangen til hormonbehandling, hvor der ikke findes generelle regler og procedurer. Ligesom vi har henvendt os til Civilretsdirektoratet og Rigshospitalets Sexologisk Klinik
med en masse spørgsmål, for at få klarlagt forskellige ting, som vi kan anvende i vores fremtidige
lobbyisme overfor beslutningstagerne.
Trans-danmark.dk har påpeget at vi bør have en fælles lovgivning i EU på dette område, og derfor
har vi henvendt os til vore søsterorganisationer i udlandet med henblik på at skabe et grænseoverskridende samarbejde.
En arbejdsgruppe er i gang med at opbygge en database, hvor man samler oplysninger om transvestisme og transseksualitet, som vil blive gjort delvis tilgængelig for offentligheden.
På det seneste har vi fået en del kritik omkring vores hjemmeside. Meget af kritikken har været
berettiget; men jeg vil gerne til vores forsvar sige, at en af hovedårsagen til at der ikke skete så
meget skyldtes at en af de bærende kræfter i redaktionen, har arbejdet i udlandet siden august
2002 og derfor ikke kunne bidrage med så meget. Men vi har taget kritikken ad notam, og I vil se at
der sker noget på hjemmesiden i fremtiden.
Qvickie har programmeret og udviklet nogle ualmindelig spændende sider. Jeg kan skrive meget
om det, men vil opfordre jer til at kigge selv. http://www.trans-danmark.dk men vil dog oplyse, at det
drejer sig om et omfattende system til brug ved annoncering.
Der er mulighed for at oprette kontaktannoncer, annoncere ting til salg eller bytte
Og noget at det fine ved det er, at den enkelte besøgende selv kan indskrive sin annonce inkl. billede, at den enkelte selv kan foretage rettelser og slette sin annonce igen.
Der er mulighed for at afprøve systemet.
Og så er der lavet et genialt linksystem. Den besøgende kan også her selv indskrive links efter eget
valg.
Søgemulighederne er mange og yderst enkle at bruge. Også her kan jeg kun opfordre jer til selv at
kigge se det på http://www.trans-danmark.dk
”Al begyndelse er svær”!
Dette har vi også måttet sande. Jeg må indrømme, at jeg havde troet at vi ville have flere medlemmer på nuværende tidspunkt, da jeg selv synes at vi har opnået meget på kort tid. Men det er karakteristisk, at det kun er en meget lille, ja mikroskopisk lille, kreds af transer der ønsker at gøre noget
som helst for at ændre de eksisterende tilstande.
Og så lige til sidst en opfordring til jer om at melde jer ind i trans-danmark.dk.

Et godt og lykkebringende nytår til alle
Kærlig hilsen
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