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PRESSEMEDDELELSE! 
 
En ny og anderledes forening for transvestitter og transseksuelle har set dagens lys. 
 
"trans-danmark.dk" holdt lørdag den 29. juni 2002 stiftende generalforsamling i Hvidovre med 
deltagere fra hele landet. 
 
Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og 
transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning 
tilgodeser sammes forhold. 
 
Formålet søges gennemført ved at 
 
a) påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere, 
 
b) arbejde for ændring og ajourføring af love, bekendtgørelser, cirkulærer, regelsæt og andet, som 
har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold, 
 
c) udøve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme formålet, 
 
d) støtte og hjælpe med gennemførelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens skøn vil 
fremme formålet, 
 
e) få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet, og 
 
f) andet, der efter bestyrelsens skøn vil fremme formålet. 
 
Foreningen vil og ønsker ikke at være en konkurrent til andre foreninger for transvestitter og 
transseksuelle, men et supplement og med tiden måske udvikle sig til en form for 
paraplyorganisation for disse. 
 
trans-danmark.dk har købt domænenavnet http://www.trans-danmark.dk. Denne hjemmeside er 
under opstart, men vil fremover være foreningens ansigt udadtil. 
 
Foreningen er dels traditionelt opbygget, men alligevel meget fremtidsorienteret, idet hovedparten 
af foreningens virke vil foregå via internettet. 
 
 
 

Fortsættes…..  
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Således vil bestyrelsesmøder foregå via internetmøder og en "bestyrelsespostliste", ligesom 
meddelelser og anden orientering til medlemmerne vil ske via en "medlemspostliste", hvortil kun 
medlemmerne har adgang. 
 
Foreningen er dannet på grundlag af en debat om de forhold, som samfundet byder transvestitter og 
transseksuelle, som fandt sted på en åben postliste for transvestitter og transseksuelle 
"transgender.dk". 
 
Dette resulterede i et katalog over tiltag, som hver for sig og til sammen forhåbentligt vil medvirke 
til at fremme forholdene for transvestitter og transseksuelle i Danmark. 
 
Baggrunden for og forarbejdet til foreningen, herunder de vedtagne vedtægter og den første 
bestyrelses sammensætning kan ses på en privat hjemmeside: http://www.tv-girls.dk/Tina under 
menupunktet "trans-danmark.dk". 
 
Foreningens hjemmeside er nu aktiv på adressen: http://www.trans-danmark.dk  Det er hensigten, at 
den skal være det sted, som alle - private, journalister, interesseorganisationer, embedsmænd og 
politikere vil besøge, når de søger faktuel information og det sidste nye omkring transvestitter og 
transseksuelle. 
 
En af de ting, som trans-danmark.dk vil prioritere højest er Civilretsdirektoratets og Sexologisk 
Klinik på Rigshospitalets procedure og behandling af transseksuelle, der søger tilladelse til 
kønsmodificerende operation (kønsskifteoperation),  da foreningen er af den mening, at disse 
personer fratages de mest elementære retssikkerhedsmæssige garantier for en korrekt 
sagsbehandling. 
 
Henvendelser for yderlig information kan bedst rettes til bestyrelsesmedlem Solveig Lerche: E-mail 
solveig@solveiglerche.dk eller telefonisk 44 95 95 74. 
 
Hvidovre, lørdag den 29. juni 2002. 
 
Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk  
 


