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Beretning fra forperson i FSTB Foreningen for Støtte til
Transkønnede Børn, generalforsamlingen den 04. marts 2018
I det forgangne år siden sidste generalforsamling den 22. april 2017 har bestyrelsen
arbejdet på højtryk. Bestyrelsen er blevet udvidet så den i dag består af forperson
Michala Fog Hansen, næstforperson Jacob Fjalland, kasserer Pia Steen samt
bestyrelsesmedlem Marie Elisabet Lind-Thomsen og Helge Sune Nymann.
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 5 bestyrelsesmøder og 6 arbejdsdage. Vi
har brugt disse møder til blandt andet at udarbejde høringssvar til
Sundhedsstyrelsen, forberede diverse arrangementer, finjusterer foreningens
politiske dagsorden, udarbejde udkast til skolefolder mm.
Politisk arbejde og synliggørelse i ind- og udland:
Foreningen har i det forløbne år arbejdet på at gøre os synlige i ind- og udland. Vi
har eksempelvis deltaget i mangfoldighedsfestivallen på Fyn og på Copenhagen
Pride, hvor vi med et flot fstb-banner deltog i selve marchen og afholdt 2
debatarrangementer med politisk deltagelse omkring henholdsvis stophormoner og
juridisk kønsskifte. Ligeledes i forbindelse med Priden afholdt vi
forældrepanelarrangement, medvirkede ved en støttekoncert til fordel for
foreningen og blev interviewet til P4 Østjylland. Sidste år havde vores facebook side
152 likes og 155 følgere, hvilket nu ligger på 334 likes og 339 følgere, så der er støt
fremgang.
Vi har gjort opmærksom på foreningen i Go-aften Danmark og synliggjort os politisk
ved at deltage aktivt i møder med Sundhedsstyrelsen og afgive et høringssvar som
bl.a. bevirker at Sundhedsstyrelsen nu henviser til os på deres hjemmeside, men
ikke mindst at aldersgrænserne for tilladelse til stophormoner og kønshormoner nu
er ophævet. Herudover har vi haft møde med diverse udvalgsformænd vedrørende
den ny LGBT-handleplan som Karen Ellemann står som koordinator for og været i
dialog og afholdt møder/haft samarbejde med flere LGBT organisationer og
foreninger som LGBT-Danmark, Amnesty, Ung-Trans, Børns Vilkår og Dansk
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Psykologforening. Ligesom vi har holdt løbende møder med Sexologisk klinik
København og Center for Kønsidentitet i Aalborg.
Vi har i år arrangeret 5 netværksmøder som igen fordelte sig i Århus, Odense og
København samt afholdt det første sommertræf/koloni med overnatning for
transkønnede børn og deres familie.
Udenlands har vi synliggjort os ved at deltage og networke på ILGA konferencen i
Warszawa, deltaget i middag med den danske ambassadør i Polen samt deltaget i
møde med transkønnet amerikanske diplomat på møde arrangeret af den
Amerikanske ambassade.

Rådgivning og oplysning
Vores synliggørelse afspejler sig tydeligt i det stigende antal henvendelser vi får. Vi
har udført rådgivning og information til så mange forældre og skoleelever at der i år
ikke kan sættes tal på. Herudover har vi stigende henvendelser fra skoler om
konkretsager som vi har rådgivet omkring såvel telefonisk, skriftligt og ved
fremmøde. Vi har informeret om transkønnethed, retningslinjer og forældrerollen
på Børne- og Ungepsykiatrisk i Risskov, i Daginstitutioner, skoler mm. Ligesom vi har
været behjælpelige i forhold til at få løst en arbejdsmarkedssag for en ung
transkønnet. Vores synlighed afspejler sig ligeledes i at vi i år har fået flere
henvendelser fra forfattere som ønsker at udgive børne-Ungdomsbøger og i den
forbindelse ønsker vi gennemlæser manuskript og kommer med tilbagemeldinger,
hvilket vi har gjort. Vi har sågar for nyligt uopfordret modtaget bøger fra et forlag
med henblik på at vi som forening vil gøre opmærksom på og måske anmelde
bøgerne. 2 familier fra bestyrelsen har ligeledes medvirket i en antropologisk
undersøgelse og analyse af køn og identitet. Et masterprojekt i Sundhedsantropologi
om transpigers tilblivelse af Berit Tankred.
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Økonomiske midler:
Amnesty fik desværre ikke de midler som fstb var betænkt i og bestyrelsen har ikke
kunne afse tid til selv at foretage yderligere fundraisingaktiviteter. Vi har til gengæld
kunne glæde os over at støttekoncerten og øvrige donationer indbragte omkring
12.000,- samt at vores medlemstal er stigende. Foreningen har nu fået mobilepay og
vi håber derfor det fremadrettet vil blive lettere at støtte os med donationer af den
vej.
Igangværende arbejde:
Det har været et spændende og hektisk år med fuld fart og mange henvendelser fra
instanser som også fremadrettet efterspørger vores deltagelse. Vi må derfor
prioritere lidt selvom vi gerne vil det hele. Det kommende år ønsker vi rent politisk
at kaste kræfterne ind på en lovændring som vil muliggøre juridisk kønsskifte for
børn og unge under 18 år.
Herudover vil vi igen være at finde på Mangfoldighedsfestivallen på fyn samt til
Copenhagen Pride, men udvider formentlig med også at deltage i Århus Pride og
måske gøre os synlige på folkemødet på Bornholm.
Der vil fortsat være netværksmøder og her udvider vi med også at afholde møde i
Aalborg.
Det kommende år vil udover det foreningen hidtil har gjort, være at søge
økonomiske midler, flere medlemmer samt frivilligkræfter som vil kunne hjælpe
foreningen yderligere i forhold til alle de ideer vi i øvrigt har for vores fremtidige
arbejde.
Tak til alle for et forrygende godt arbejde og et fantastisk arbejdsklima. Er sikker på
næste år bliver lige så fantastisk.
Michala Fog Hansen
(forperson i FSTB)
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