
 

��������	�
��	���������	������	�
��	�

�	���������� �	����������������������������	������������������������������� ������

! ! ! ������ 

 
 
 
 
Til 
 
Telekommunikationsindustrien i Danmark 
 
 

14. april 2007  
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske har modtaget en henvendelse fra en 
transseksuel bruger af TV2 Tekst-TV chat. 
 
Hun forklarer, at der er en praksis om, 

� at ordet "trans" ikke må indgå i ens chat-navn, 
� at man bliver udelukket fra chatten, såfremt man har et feminint chat-navn, 

og administrator ved, man er en mand. 

Landsforeningen finder en sådan praksis beklagelig og usaglig. Chat er i dag en 
vigtig kommunikationsform for mange mennesker. Landsforeningen rettede derfor 
henvendelse til TV2, idet vi anførte, at en public service-virksomhed som TV2 ikke 
bør lægge et filter på et produkt som chat, som opstiller usaglige regler for 
borgernes kommunikation, herunder udelukker brugere på baggrund af 
kønsidentitet og seksuel identitet. 
 
TV2 svarede Landsforeningen, at det ikke er TV2, der har en politik på området, 
men at man henholder sig til TI's brancheaftale, nærmere bestemt aftalens afsnit 
8.1, som bestemmer, at udbudte teletjenester ikke må indeholde 

� Beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold. 
� Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer 

heraf. 

Landsforeningen ønsker på den baggrund at få oplyst: 

� Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at en transperson, der 
er bruger af en chat, skal hemmeligholde sin kønsidentitet? 

� Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at ord som 'trans', 
'homo' eller 'lesbisk' ikke må indgå i f.eks. et chatnavn? 

� Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som 
transperson, homo- eller biseksuel, bøsse eller lesbisk eller lignende 
implicerer, at kommunikationen vil indeholde beskrivelser af seksuelle eller 
erotiske forhold eller kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær 
eller andre elementer heraf? 

� Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som 
heteroseksuel implicerer, at kommunikationen ikke vil indeholde 
beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold eller kontaktformidling med 
henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf? 

� Mener TI, at en teleudbyder har lov til at nægte adgang til en udbudt 
tjeneste til en person, alene pga., at denne person er transperson, homo- 
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eller biseksuel mv., med mindre denne hemmeligholder sin køns- og/eller 
seksuelle identitet? 

� Mener TI, at man som brancheorganisation kan tvinge en public service-
virksomhed til at lægge restriktioner på borgernes adgang til 
virksomhedens services, således den gruppe borgere, der udgøres af 
transpersoner og homo- og biseksuelle nægtes adgang, med mindre man 
hemmeligholder sin køns- og/eller seksuelle identitet? 

Landsforeningen ser frem til TI's svar. 
 
Med venlig hilsen 
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE 
 
 
Søren Laursen 
Retspolitisk sekretær 
 


