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Politiet håndtering af anholdelse af transseksuel i Roskilde 
 
Den 18. juli foretager politiet i Roskilde en anholdelse af en person, som sidenhen viser sig at være 
transkønnet. Selve anholdelsen, har foreningen ingen kommentarer til.  
At politiet på deres hjemmeside skriver: "En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger 
sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand". Det er sagen totalt uvedkommende, at den 39-
årige har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation. Den 39-årige skal på alle måder be-
handles som en kvinde.  
Det er totalt uacceptabelt, at de ansvarlige betjente efterfølgende gør grin med denne person, det er 
så absolut ikke første gang foreningen hører om, at nogle betjente bliver endog særdeles grundige, 
når de stopper en person, der så viser sig at være transkønnet. 
 
Som politibetjent skal man være korrekt i sin optræden over for borgeren, man må således ikke på 
noget tidspunkt lade sine personlige meninger eller holdninger komme til orde eller på anden måde 
komme til syne. Episoder som denne, er medvirkende til, at transkønnede personer, ikke tør stole på 
politiet, og derfor vil være meget tilbageholdne med at anmelde eventuelle forbrydelser som bliver 
begået mod dem, da de ikke kan være sikre på, om politiet overhovedet vil tage dem alvorligt, eller 
blot afvise dem med en udtalelse om, at ”Det er din egen skyld, du kan bare lade være med at rende 
rundt som du gør”, vi siger ikke at sådanne udtalelser har fundet sted fra politiets side, men i andre 
sammenhæng er disse bemærkninger hørt før. 
 
Foreningen skal på det kraftigste opfordre politiet til, at behandle transkønnede personer med den 
samme respekt, som de udviser over for borgere som ikke er transkønnede. Hvis disse forhold får 
lov til, at udvikle sig, kan det meget nemt ende op med, at vi får samme retstilstande som de har i 
visse andre lande, hvor forbrydelser mod transkønnede så absolut er hverdagsbegivenheder, og der 
er politiet ofte negativt involveret, forstået på den måde, at de enten er direkte impliceret i selve 
forbrydelsen, eller at de blot vender hovedet den anden vej. 
 
Trans-Danmark vil gerne være politiet behjælpelig med at få en bedre forståelse af transkønnede og 
vil derfor henvende os til Rigspolitiet med tilbud om at give nuværende og kommende betjente ind-
sigt i området. 
 
Ligeledes bifalder foreningen Per Clausens spørgsmål til justitsminister Brian Mikkelsen: 
”Mener ministeren, at det er acceptabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport har 
gjort opmærksom på, at en anholdt kvinde havde været udsat for en kønsskifteoperation, og vil mi-
nisteren sikre, at en sådan opførsel fra politiets side ikke gentages?”
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Den 25. juli 2009 begynder World Outgames 2009 i København, her vil politiet ganske givet få 
gode muligheder for, at møde personer, som de ser som anderledes. Politiet vi således have gode 
muligheder for at øve sig på at behandle disse med den fornødne respekt. 
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