Årsberetning fra forperson i FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, Generalforsamlingen den
24. marts 2019, Odense
Overskriften for 2018 må være VOKSEVÆRK
FSTB har i 2018 haft vokseværk så det snurre i foreningsknoglerne. I forhold til 2017 var vi 3 gange så
mange til vores sommertræf her i 2018 og vi har nu over 500 likes og følgere på fb, hvilket er næsten en
fordobling i forhold til sidste år. Vi har skaleret vores rådgivningsenhed med flere frivillige kræfter og
udvidet netværksmøder til også at foregå i Aalborg. Derudover har vi etableret en teknisk platform til
digitalisering af foreningens processer. På IT området har vi endvidere fået bedre værktøjer til distribueret
samarbejde og vi har haft fokus på og lavet tiltag til forøget datasikkerhed.
2018 var også året hvor KØN i al dens mangfoldighed virkelig kom på dagsordenen her i Danmark. Udover
vores kernerådgivning til familier, har det også betydet at vi som forening har haft travlt med at rådgive
institutioner samt rådgivet og givet sparring på manuskripter til bøger, spillefilm, kortfilm samt flere
dokumentarer.
Det forløbne år var også året hvor FSTB har blandet sig i LGBT politik på kommunal og regionalt plan, med
bl.a. et høringssvar til Københavns Kommunes LGBT-politik, hvor vi satte fokus på transkønnede børn i
børnehave, folkeskoler og fritidsliv. Ligesom vi gik ind i Region Syddanmarks LGBT+ politik gruppe som bl.a
omfatter dialog med University College Lillebælt omkring LGBT området. Derudover deltager vi i løbende
dialogmøder med bestyrelsen for etablering af et LGBT+ hus i Aarhus som støttes af Aarhus Kommune.
Behandling til Børn og unge;
Involveringen på kommunalt og regionalt plan har dog ikke ændret på at vi stadig i 2018 har arbejdet med
fortsat forbedring af selve behandlingen og behandlingsmulighederne for vores børn. Vi er således i dialog
med Sexologisk Klinik & Center for vækst og reproduktion i Kbh.(det nuværende behandlingssted), deltager
i informations- og dialogmøder med det nye Center for kønsidentitet i Kbh.(det kommende
behandlingssted), deltager i kvartalsmøder på Center for kønsidentitet i Aalborg (forhåbentlig også et
kommende behandlingssted), samt har løbende møder med Sundhedsstyrelsen omkring indhold og
fortolkning af vejledningen for selve behandlingen.
Efter dialog med Center for Vækst og reproduktion, Center for kønsidentitet i Aalborg samt
Sundhedsstyrelsen er det i 2018 lykkedes FSTB at få en (lille) del af behandlingen af transkønnede børn
flyttet fra København, idet børn og unge i stophormonbehandling nu kan få indsprøjtning med stophormon
hos egen læge hver 2. gang. Det forudsætter at egen læge kan tage blodprøver og sende dem til analyse på
Rigshospitalet. En smule besværligt, men dog et lille skridt på vejen.
Synlighed og de politiske kampe
Vores synlighed og kampe for børnene fik også et nyt skub i 2018 hvor FSTB for første gang deltog i
Folkemødet på Bornholm. Vi havde fået lov at låne Amnesty´s telt til afholdelse af en debat omkring
nødvendigheden af juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år. Derudover havde vi forinden tjekket
programmet til folkemødet ud, og fik derfor ”fanget” og talt med mange politikkere, andre NGOér og
hørt/deltaget i andres relevante debatter.

2018 var året hvor regeringen lancerede en LGBT+ handleplan som afstedkom at vi i FSTB fik et
ekstraordinært travlt år. I forbindelse med regeringens arbejde omkring handleplanen deltog FSTB sammen
med andre NGOér indenfor LGBT området i dialogmøder i indenrigsministeriet, hvor vi løbende gav indput
til forhold som der burde indgå i handleplanen. FSTB udfærdigede i forlængelse heraf udkast til en skrivelse
til politikkerne omkring betydningen af juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år. LGBT-Danmark,
Sabaah, Amnesty, Transpolitisk Forum og Intersex Danmark tilsluttede sig og medunderskrev skrivelsen.
Foreningernes fælles påpegning af området og FSTB´s benarbejde på og efter folkemødet på Bornholm var
formentlig årsag til at regeringens LGBT+ handleplan kom til at indeholde nedsættelse af arbejdsgruppe til
undersøgelse af om juridisk kønsskifte for børn og unge skal indføres i DK. På nuværende tidspunkt
foreligger der endnu ikke undersøgelsesresultater fra arbejdsgruppen.
Ud af handleplanens mere end 40 punkter kastede journalisterne sig over punktet omkring juridisk
kønsskifte, så FSTB deltog bl.a. i Deadline, Go´aften Danmark, Aftenshowet, Kejser på P1, Forældreintra på
radio 24/7, TV2 Lorry, p4 Østjylland samt i artikler i jyllandsposten og i Berlingske.
I FSTB har vi altså i 2018 arbejdet politisk for tilladelse til juridisk kønsskifte ligesom vi ved enhver given
lejlighed har påpeget at en psykiatrisk udredning samt psykiatrisk involvering ikke bør være en fast
obligatorisk del af behandlingen, da transkønnethed ikke er en psykiatrisk diagnose. Begge politiske forhold
som vi endnu ikke er i mål med og som derfor følges op i det kommende år.
I 2018 gentog vi succesen med deltagelse i Copenhagen Pride. Her afholdt vi 2 debatarrangementer, en
støttekoncert samt deltog i selve paraden. Vi deltog også i Copenhagen Winter Pride Week med
debatarrangement samt i Odense mangfoldighedsfestival. 2018 blev også året hvor vi for første gang deltog
i Aarhus Pride. Det gjorde vi med en informationsstand på officer pladsen, som var velbesøgt under
arrangementet.
FSTB har også i 2018 gjort sig synlige på anden vis, ved eksempelvis deltagelse i;
- arrangementet ”trans- fortællinger og debat” i Århus
-cafemøde om transformation gennem kunst og dialog i Kbh.
-aktiv paneldeltagelse i Århus, som forældre til et barn med transkønnethed
-deltagelse i den amerikanske ambassades filmfremvisning i Kbh.
-deltagelse i jubilæum for LGBT på Københavns rådhus
-deltagelse i bogreception i Kbh.
-møde med FN´s sælige udsending om dennes rapport til FN´ s generalforsamling om verdens tilstand for
bl.a. transkønnede børn og unge
-diverse møder med LGBT-Danmark og andre regnbueorganisationer
Donationer og samarbejde med øvrige organisationer på LGBT+ området:
I forbindelse med regeringens handleplan blev givet puljepenge til projekter. Pengene er gået til LGBTDanmmark, Sex & Samfund, Sabaah samt TransAktion. Desværre synes der ikke at være fokus på
information og netværk målrettet forældre til transkønnede eller informationsmateriale til
daginstitioner/skoler omkring transkønnethed hos børn/unge. FSTB søger og har løbende dialog med de
øvrige foreninger omkring samarbejds- og gensidige støttemuligheder. I FSTB har vi selv arbejdet på
informationsfolder som pt

. er på trapperne. FSTB fik ikke fat i regeringens puljemidler, men har i 2018 modtaget donationer for i alt
ca. 12.000 samt i starten af 2019 en donation på ca. 12.000,- via en anden forening, doneret af et
forældrepar til ung transkønnet. Derudover har vi ansøgt om- og modtaget donationer til vores IT-services.
Igangværende og kommende arbejde for bestyrelsen i FSTB
2017 blev rundet af med at vi måtte prioriterer selvom vi gerne ville det hele. 2018 blev så året hvor vi gav
den ekstra fart, hvilket vidner om en bestyrelse der brænder for sagen. For at vi kan fortsætte med at
brænde og ikke brænde ud, så kalder 2019 på flere kræfter og en prioriteringsplan som noget af det første
bestyrelsen kigger på. Derudover har vi allerede gang i planlægningen af sommerlejr, netværksmøder, pride
i Kbh. & Århus, folkemødet på Bornholm her for 2019. Kampen for juridisk kønsskifte og kampen for
optimering af behandlingen på Sexologisk klinik synes også stadig at være topaktuel for arbejdet i 2019.
Endvidere har vi gang i IT-løsninger til eksempelvis lettere procedure for indmeldelse/betaling til
foreningen. Derudover bliver det op til jer medlemmer her på generalforsamlingen samt den valgte
bestyrelse, at udstikke retningen for FSTB´s arbejde her i 2019.
FSTB har eksisteret siden den 13. november 2015, hvor jeg som medstifter har været heldig at sidde som
forperson i foreningen siden da. Af personlige årsager har jeg i år meddelt den øvrige bestyrelse at jeg nu
trækker mig fra forpersonposten, men meget gerne fortsætter bestyrelsesarbejdet. FSTB er en del af mit
hjerteblod så derfor glæder det mig at jeg ved andre både vil og kan bestride den post. Tænker også det er
sundt for foreningen at vi roterer på forperson posten. Så selvom der er lidt sorg i hjertet forbundet med
det fra min side så mærker jeg samtidig en utrolig glæde og stolthed over at foreningen nu er så etableret
at jeg føler mig helt tryg ved at trække mig fra posten som forperson, og overlade såvel forperson som
næstforperson posten til andre.
Derfor også den sidste formandsberetning (i denne omgang) fra mig og jeg vil gerne slutte med at takke for
et helt utrolig godt arbejde og samarbejde i bestyrelsen, hvor vi formår at være super effektive, udvise høj
faglighed og samtidig have det fantastisk godt sammen rent socialt. En stor fornøjelse som jeg glæder mig
til at fortsætte med at være en del af her i 2019. Også en kæmpe tak til de frivillige som har bidraget til
vores arbejde i 2018 og til alle jer som har doneret os penge eller har gentegnet/oprettet medlemskab af
FSTB. I er alle med til at gøre vores arbejde muligt.
Mange tak for et fantastisk år og ser frem til et ligeså forrygende 2019.

Michala Fog Hansen
(forperson i FSTB)

