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Til Københavns Kommune, Borgerrådgiveren 

04.12.2010 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har modtaget 
en uformel henvendelse om deltagelse i en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Zapera 
angiveligt på vegne af Københavns Kommune [https://start.yougov.com/refer/vhlMXrcHmWM3xn]. 

Landsforeningen finder undersøgelsen kritisabel. De, der har formuleret undersøgelsen, har 
tilsyneladende ingen forståelse af området. Transseksualitet opfattes som en seksuel orientering, 
hvilket er grundlæggende forkert. Transseksualitet falder derimod ind under området kønsidentitet. 
Se eventuelt foreningens introduktion til områderne seksuel orientering og kønsidentitet, 
http://www.lgbt.dk/fileadmin/site/om_foreningen/DenLilleGroenneOmLGBT.pdf. 

I betragtning taget, at transkønnede er udsat for betydelig diskrimination og hadforbrydelser, er det 
så meget mere beklageligt, at undersøgelsen således demonstrerer en manglende forståelse og 
dermed virker ikke-inkluderende og heller ikke vil kunne give et tilfredsstillende billede 
transkønnedes situation. 

Da undersøgelsen henviser til Københavns Kommune som opdragsgiver, kommer den til at 
repræsentere kommunen. Dermed sender kommunen et dårligt signal og præsenterer sig dårligt 
og ikke-inkluderende overfor sine transkønnede borgere. 

Landsforeningen er naturligvis bekendt med kommunens mange initiativer på LGBT-området, og 
har også selv været involveret i mange af disse. Foreningen finder det selvfølgelig tilfredsstilende, 
at kommunen laver sådanne initiativer, og den placerer sig med disse også blandt de væsentligste 
offentlige aktører i Danmark. Foreningen finder det endvidere tilfredsstillende, at der foretages 
vidensindsamling om hadforbrydelser overfor LGBT-personer. Men kommunen svigter sin egen 
intention, hvis den ikke kvalitetssikrer sine initiativer, og som her kommer til at stå som afsender af 
noget, der er et skridt tilbage i forhold til, hvad der er opnået. 

Landsforeningen står naturligvis altid til rådighed, såfremt Københavns Kommune skulle ønske 
sparring med videre ved initiativer på vores arbejdsområde. 
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