Pressemeddelelse 12. maj 2016

Flertal for at fjerne transkønnede fra sygdomsliste
Der er nu flertal for Enhedslisten og Alternativets beslutningsforslag om at fjerne
transkønnede fra Sundhedsstyrelsens liste over psykiske sygdomme.
Beslutningsforslaget skal til afstemning d. 31. maj.

Efter forslaget blev stillet har der været en del møder i Sundhedsudvalget samt hos ministeren,
men desværre var ministeren længe om at træffe en beslutning, hvorfor Enhedslisten, Liberal
Alliance og Alternativet har stillet en ændringsforslag, der skal sikre, at transkønnethed bliver
fjernet fra listen over psykiske sygdomme. Og det har nu skabt det nødvendige flertal, der vil
pålægge regeringen at fjerne transkønnethed som psykisk sygdom inden årets udgang.
- ”Vi har efter disse møder set muligheden for, at det kan lade sig gøre – også uden at WHO har
rykket sig. Derfor vil vi til dette ændringsforslag stemme ja, så vi sikrer at der nu kommer til at ske
noget,” siger sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.
- "Selvfølgelig skal Danmark gå foran og fjerne transkønnede fra listen over psykisk sygdomme
ligesom vi tilbage i 1981 var blandt de første lande i verden til at fjerne homoseksualitet fra samme
liste,” siger sundhedsordfører Peder Hvelplund fra Enhedslisten.
- "Det glæder os meget, at sundhedsminister Sophie Løhde (V) og Socialdemokraterne nu også
ønsker at ændre det. Og vi vil holde dem op på, at det skal ændres inden udgangen af 2016 uanset, hvad WHO bestemmer sig for. Vi har nu ventet på WHO i mange år, og det kan vi hverken
som land eller på vegne af de transkønnede være tjent med,” siger sundhedsordfører May-Britt
Kattrup fra Liberal Alliance.
- "Det er på høje tid, at transkønnede fjernes fra listen over psykisk syge. Det er oldnordisk og
krænkende, at de så længe har stået på sygdomslisten,” siger sundhedsordfører Carolina
Magdalene Maier fra Alternativet.
- "Jeg vil gøre mit til, at vi i fællesskab finder en god løsning for de transseksuelle. Jeg håber, vi
kan samle alle partier om det nye fælles forslag i stedet for politisk drilleri og afstemning, siger
sundhedsordfører Lotte Rod fra Radikale Venstre.
- ”I SF glæder vi os over, at vi nu endelig for stoppet sygeliggørelsen af transpersoner. Men
kampen for bedre LGBT-rettigheder fortsætter, her er vi endnu ikke mål”, siger sundhedsordfører
Jonas Dahl fra SF.

Tidligere i dag meldte også Socialdemokraterne ud, at de vil stemme for beslutningsforslaget.
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