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Positionspapir, transkønnethed 

 

Alle bør have frihed og ret til at være, den de er og elske, hvem de elsker. Ingen skal frygte for deres liv, 

velvære eller muligheder i livet på baggrund af deres seksualitet eller kønsidentitet. Men det er desværre 

ikke tilfældet i dag, hvor LGBT+-personer i uforholdsmæssig høj grad udsættes for diskrimination, had og, i 

ekstreme tilfælde, vold. Derfor kæmper Enhedslisten aktivt for at fremme alle LGBT+-personers rettigheder 

og trivsel, herunder selvsagt transpersoners. 

Transpersoner er, modsat cispersoner, defineret ved, at deres kønsidentitet er en anden end det køn, de 

blev tildelt ved fødslen. Det er Enhedslistens position, at alle transpersoner bør have frihed og ret til at 

definere, hvem de selv er, og blive anerkendt som sådan af staten og det omkringliggende samfund. 

Det har transpersoner ikke i dag. Transkønnede børn bliver påtvunget en forkert kønsidentitet af staten, 

sundhedsvæsenet er ikke ordentligt rustet til at håndtere kønsidentitetsforhold, og familielovgivningen 

anerkender stadig ikke i tilstrækkelig grad regnbuefamilier, hvoraf en eller flere af forældrene for eksempel 

er transkønnet. 

Oveni oplever transpersoner alt for ofte, at vores samfund ikke rummer dem. Seks ud af ti transpersoner 

har oplevet diskrimination, og hele 42% har oplevet vold (VIVE). Transpersoner har markant lavere trivsel 

end cispersoner, og hver fjerde har forsøgt at tage sit eget liv (TV2). Dermed udgør transpersoner en 

særdeles udsat minoritet, hvis rettigheder og trivsel bør fremmes politisk. 

 

Juridisk kønsskifte 

Transpersoner skal have ret til at blive anerkendt på papiret som det køn, de er. Derfor skal alle have ret til 

juridisk kønsskifte, som indebærer, at man kan ændre sit CPR-nummer, så det afspejler ens kønsidentitet. 

Der er altså tale om en fuld reversibel handling, som ikke bør begrænses. 

Enhedslisten ønsker derfor at fjerne refleksionsperioden helt for juridisk kønsskifte. Samtidig skal vi fjerne 

den nuværende aldersgrænse for juridisk kønsskifte, så også transkønnede børn og unge får ret til at blive 

anerkendt som den, de er juridisk. 

 

Sundhedsfaglig behandling af transpersoner 

Det er Enhedslistens position, at transpersoner skal tilbydes hjælp i det offentlige sundhedsvæsen til at 

bekræfte deres kønsidentitet fysisk. Det kan indebære hormonbehandling eller, for personer over 18 år, 

kønsbekræftende kirurgi. Enhedslisten stoler i udgangspunktet på det højt specialiserede 

sundhedspersonale, der varetager opgaven i dag og følger internationale anbefalinger på området. 

Enhedslisten ser derfor ingen grund til at begrænse transpersoners eksisterende muligheder for 

behandling. 

 

Særligt om behandling af transkønnede under 18 år 

Det er af afgørende betydning for transkønnede børn og unges trivsel, at de får lov til at leve som det køn, 

de er. Derfor skal de fortsat have mulighed for at udredes for og modtage hormonbehandling, når de når 
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puberteten. Denne foregår først gennem stophormoner, der forsinker puberteten, og ved 15-årsalderen 

gennem krydshormoner, der udvikler kroppen i den ønskede retning.  

Det er fuldstændig afgørende, at der som i dag foretages en omfattende udredning af specialiseret 

sundhedsfagligt personale, før, der træffes beslutning om hormonbehandling. Det gælder, hvad enten, man 

i sidste ende beslutter at påbegynde behandlingen eller ej. I begge tilfælde er der risiko for, at 

vedkommende fortryder, og i begge tilfælde er det en beslutning, der ikke kan udskydes indtil 

voksenalderen, da kroppen under alle omstændigheder vil udvikle sig i den ene eller anden retning i løbet 

af puberteten. 

Derfor bakker Enhedslisten op om nuværende praksis. 


