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RETTELSE
I onsdagens avis skrev vi, at Pernille
Weiss er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Hun er imidlertid valgt for de Konservative.

3 UDVALGTE

Juridisk kønsskifte
er ikke for børn

D

anmark er et frit og frisindet land, hvor
vi alle har lov til at leve, som vi har lyst
til. Det gælder også minoriteter af alle
slags – herunder transkønnede – personer, som føler, at de er født i en forkert
krop og ønsker at se ud og leve som det modsatte køn. Dette frisind skal vi være stolte af, og vi
skal værne om det. Men frisind betyder ikke, at
alt skal accepteres eller at alt skal være lovligt.
Der er grænser. Det gælder særligt, når der er tale om børn, som endnu ikke kan overskue konsekvenserne af deres valg.
Det folketingsflertal, som ønsker at udvide
den forholdsvis nyvundne ret til juridisk kønsskifte til også at omfatte børn, bør derfor tænke
sig om en ekstra gang. Sagen var allerede oppe
under den tidligere regering, hvor Venstre og Liberal Alliance var positive, mens de Konservative var stærkt imod. Som en del af den borgerlige regerings handlingsplan for at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer (homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede
og interkønnede) endte spørgsmålet med at blive parkeret i en tværministeriel arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen har endnu ikke fremlagt
sine overvejelser. Før det sker, bør det ivrige folketingsflertal under alle omstændigheder lige
trække vejret. Der er ingen tvivl om, at der er børn
– også helt små børn – som inderligt ønsker at
skifte køn. Der er heller ingen tvivl om, at det for
både børn og forældre er en utrolig svær situation, og at man som forælder naturligvis kun ønsker det bedste for ens barn.
Foreningen til Støtte for Transkønnede
Børn arbejder for at afskaffe aldersgrænsen helt,
og bestyrelsesmedlem Michala Fog Hansen peger på en række hverdagssituationer, hvor det er
svært for de transkønnede børn at have et »forkert« CPR-nummer. »Det er ikke sjovt som seksårig at skulle forklare på første skoledag, hvorfor
man er registreret som det modsatte køn på klasselisten,« siger hun blandt andet til DR.

LEDER

Den situation er det ganske rigtigt helt uanstændigt at bede en seksårig om at håndtere. Derfor er der da heller ingen forældre eller lærere i
den virkelige verden, der ville gøre det: Forældre
til transkønnede børn vil naturligvis på forhånd
tale med børnehaven, skolen, fritidsklubben,
fodboldklubben og alle andre relevante parter
for at informere om barnets særlige situation, så
barnet netop kommer bedst muligt gennem potentielt svære situationer. Sådan gør forældre til
børn med andre typer udfordringer i øvrigt også.
Det er ikke en god idé at tillade børn juridisk kønsskifte, netop fordi de er børn. De har
endnu ikke den modenhed, der gør, at de kan
overskue konsekvenserne af så drastisk en beslutning. Barnets forældre er derimod de myndige beslutningstagere, og dermed bliver det i
sidste ende deres afgørelse. Det er ikke rimeligt,
at andre mennesker – heller ikke barnets egne
forældre – kan ændre noget så personligt og
grundlæggende som barnets køn.
Børneorganisationen Red Barnet er også
skeptisk og mener som udgangspunkt, at den
nuværende grænse på 18 år er passende, men
åbner for 15 år som en mulighed.
Eftersom 15 år er alderen, hvor man selv
kan give informeret samtykke til behandling i
sundhedsvæsenet, ligesom den seksuelle lavalder er 15, virker det som et rimeligt kompromis.
Men det bør overvejes grundigt, og en lavere aldersgrænse end 15 år vil være et udtryk
for uansvarlig grænseløshed.
AMALIE LYHNE

Det er ikke en god idé at tillade børn juridisk
kønsskifte, netop fordi de er børn. De har endnu
ikke den modenhed, der gør, at de kan overskue
konsekvenserne af så drastisk en beslutning

Patienters hjemmestrikkede
vrøvl stjæler lægens tid

Boligpriserne stiger men
ikke i København

»Jeg kom mere og mere i
tvivl«

Nutidens patienter forventer, at lægen skal bruge
tid på deres hjemmegooglede journaler som om
de var fagligt ligeværdige, skriver Torben Steno.

Både huse og lejligheder er steget i pris
det seneste år - undtagen i København,
hvor lejlighederne fortsætter nedad.

Martin Arrild kvittede karrieren som PRchef og gik i voksenlære som snedker
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