
*' JUST l TS M l N l STE RI ET 

Foreningen afTranskønnede I Danmark (FA TID) 
Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle (Trans-Danmark) 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT 
Danmark) 

Invitation til møde med tværministeriel arbejdsgruppe om juridisk 

kønsskifte 

Regeringen har i januar 2013 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræ

sentanter for Justitsministeriet, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet, 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Social- og Integrationsministeriet og 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, som skal undersøge mulighederne for 

juridisk kønsskifte uden krav om, at kønskirtlerne skal være t}ernet kirur

gisk. Kommissoriet for arbejdsgruppen vedlægges. 

Som det fremgår af kommissoriet, skal arbejdsgruppen opstille og vurdere 

modeller for, at et kønsskifte kan anerkendes juridisk på baggrund af for

skellige niveauer for kønskorrigerende behandling, og analysere de afledte 

konsekvenser i forhold til forskellige (rets)områder. 

Som et led i dette arbejde skal arbejdsgruppen kortlægge de eksisterende 

behandlingstilbud for transseksuelle, men arbejdsgruppen skal ikke vurde

re, om der er behov for ændring af disse behandlingstilbud. Arbejdsgrup

pen skal heller ikke i øvrigt undersøge livsvilkårene for transseksuelle. 

FATID, Trans-Danmark og LGBT Danmark inviteres hermed til møde 

med arbejdsgruppens medlemmer 

Fredag den 17. maj 2013 kl. 9.30 

i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 12. mødesal B. 

Civil- og Politiafdelingen 

Dato: 
Kontor: 

Sagsheh: 
Sag~nr. : 

Dok. 

12. april 2013 
Sikkerheds- og Forebyg
gelseskontoret 
Kristina Ravn 
20 12-270-!Xl21 
603904 

Slotsholmsgade l O 
1216 København K. 

Telefon 7226 !!400 
Telefax 3393 3510 

www.Ju~titsmin isteriet.dk 
j m@jm.dk 



, 

Formålet med mødet er at give jer lejlighed til at redegøre for og begrunde 

jeres synspunkter om, hvomår et kønsskifte bør anerkendes juridisk, såle

des at disse synspunkter kan indgå i arbejdsgruppens overvejelser. 

Tilmelding til mødet bedes ske til undertegnede (e-mail: krv@jm.dk, tele

fon: 72 26 85 18) senest den l. maj 2013. 

Hvis der er andre foreninger eller sammenslutninger, som bør inviteres til 

mødet, kan besked herom ligeledes gives til undertegnede. 

Med venlig~ 

~lA-~~ 
Kristina Ravn 

Sekretær for arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte 
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