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Landsforeningen for bøsser og lesbiske finder det kritisabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en 

presserapport taler nedsættende om en anholdts kønsidentitet: 

 

Anholdelse – Roskilde. 

Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde forinden 

forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt kvinden gående i 

Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad hun hed. Hun blev meget 

ophidset og politiet  måtte bruge peberspray mod kvinden for at gennemtrumfe en anholdelse. En ikke 

særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.. 

Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven. 

 

 Oplysningen om, at anholdte er transseksuel er sagen fuldstændigt uvedkommende, og det er helt 

utilstedeligt, at politiet i et pressemateriale gør sig munter over dette forhold. 

 

Landsforeningen finder det endvidere kritisabelt, at politiet efterfølgende forsøgte at tale DAGBLADET 

Roskilde fra at skrive om den upassende behandling: 

 

- Kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen i Midt- og Vestsjællands Politi erkender, at kvindens 

kønsskifteoperation intet har med sagen at gøre. Han fandt dog oplysningen så underholdende, at den 

skulle med i den efterfølgende presserapport. 

- Det er måske ikke noget, du skal skrive så meget om. Jeg kunne bare ikke lade være, det er bare lidt 

morsomt. Men det har ikke noget med sagen at gøre, sagde Carsten Andersen her til morgen i en 

kommentar til presserapporten, som er udsendt til såvel regionale som landsdækkende medier. 

- Efterfølgende ringede kommunikationsmedarbejderen fra Midt- og Vestsjællands Politi tilbage til 

DAGBLADET for at tale sagen ned. 

- Man kan da godt diskutere, om man skulle have skrevet det eller ej. Er det noget at lave sådan en 

stor historie ud af, lød det fra Carsten Andersen. 

 

Hvordan skal man som transperson have tiltro til en saglig behandling hos politiet, når man samtidig kan 

opleve en sådan latterliggørelse i politiets pressemateriale? 
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