Om at få et transkønnet barn
Uddrag fra vores hjemmeside
I år 2004 fødte jeg mit andet barn. Min førstefødte var en søn og denne gang kiggede jordemoder og
læge atter mellem benene på barnet og sagde “tillykke – det blev EN DRENG”. Der blev fundet et
drengenavn og kun indkøbt en smule for jeg havde jo en del drengelegetøj og drengetøj gemt fra den
første. Usikkerheden som 1. gangs mor var væk....jeg var nu på hjemmebane......troede jeg!.. For der
gik ikke mange år før diverse tvivlsspørgsmål meldte sig for mig. ”drengelegetøj” havde ikke barnets
interesse....hvorfor? I vuggestue og børnehave gik barnet som det første til udklædningskassen hver
dag og iførte sig kjoler, sko osv. tegnede prinsesser og havfruer flot dekoreret med glimmerlim....En
fase? et kreativt barn?. tanken om at barnet måske var kommende homoseksuel eller kommende
designer strejfede mig dengang kan jeg huske, som en fuldstændig typisk stereotyp måde at søge en
forklaring på det for mig uforklarlige (hvilket jeg ikke er stolt af, men sådan var det). Husker også det
forvirrede mig at barnet sagde “vi” når pigerne i børnehaven blev omtalt, at disneyidentifikationer
var diverse prinsesser og kvindelige figurer samt at barnet i badekaret tit lagde sig som en havfrue
(på siden med tissemand gemt mellem benene)...Jeg var for alvor på udebane!
Så en dag kommer barnet hjem fra børnehave og siger ”De lyver alle sammen for mig i børnehaven de siger alle sammen, at jeg er en dreng, men jeg er jo en pige, ikke også mor?”.
Barnet selv blev mere og mere tydelig i sin måde at udtrykke sig omkring det. Eksempelvis blev
barnet i 5 års alderen konfronteret af Asger som også var 5 år med ordene “du ER jo en dreng for du
har jo en TISSEMAND”, hvortil barnet svarede ”Ja, jeg har en tissemand Asger, men inde bagved har
jeg altså en tissekone, du kan bare ikke se den”.
Jordmødre og læger havde kigget mine børn mellem benene da de kom til verden og derudfra tildelt
dem et køn. Et køn vi forældre og hele omverdenen ikke stillede spørgsmålstegn ved. For sådan er
det jo! eller?!....et køn som mit første barn godt kunne identificere sig med, men som tilsyneladende
IKKE passede på hvordan mit andet barn identificerede sig selv.
Det har været og er fortsat en kamp mod uvidenhed og fordomme som barnet og vi forældre skal
igennem, når det ved fødslen tildelte køn ikke stemmer overens med barnets kønsidentitet. En
uoverensstemmelse der betegnes som transkønnet. I øvrigt en betegnelse jeg på ingen måde kendte
til, før jeg selv fik et barn, hvor det forholder sig sådan.
Som forældre oplever vi hvordan vores børn må kæmpe for at blive accepteret som de er og at blive
anerkendt socialt og politisk. Samtidig mangler mange forældre information og netværk i forhold til
at kunne støtte deres børn i tilværelsen og til at få den hjælp og behandling barnet har behov for.
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn hjælper børn og forældre på disse områder.

www.fstb.dk
fstb@fstb.dk
www.facebook.com/foreningenFSTB

FSTB – Foreningen for Støtte til
Transkønnede Børn
Har til formål at yde støtte og forbedre vilkårene for transkønnede
børn & unge samt deres familie gennem;
Arrangementer
•

FSTB arrangerer netværksmøder og sommertræf, hvor transkønnede børn og unge med
familie kan møde ligesindede, hygge sig og udveksle erfaringer.

Det gør vi, fordi det kan have stor betydning for transkønnede børn at opleve andre børn, der har det
ligesom dem selv – og fordi forældre kan give og modtage gode råd fra andre omkring situationer de
stå i eller har erfaringer fra.

Rådgivning og informationsmateriale
•

FSTB udarbejder informationsmateriale om transkønnede børn og unge

Det gør vi, fordi det har stor betydning for børnenes trivsel, at pædagoger, lærere, forældre og andre
voksne anerkender barnet som det er og er velinformerede om hvad transkønnethed er. Vi kan give
konkret information i forhold til blandt andet imødekommelse af barnets behov, den pædagogiske
tilgang og fysiske forhold. Eksempelvis i forhold til idræt, toiletforhold, tiltaleform, socialt samvær
mm.

Politisk arbejde
•

FSTB arbejder politisk for at forbedre vilkårene og mulighederne for behandling til
transkønnede børn og unge

Det gør vi, fordi det er vigtigt for børnene at de anerkendes i forhold til deres kønsidentitet. De
transkønnede børn har desuden brug for hjælp til at bremse deres pubertet inden deres krop
udvikler sig i en retning de ikke ønsker. FSTB samarbejder på det politiske felt med organisationer
som Amnesty, LGBT-Danmark og Transpolitisk Forum.

www.fstb.dk
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FSTB – Foreningen for Støtte til
Transkønnede Børn
En frivillig forening, som har brug for din støtte

Donationer
Giv en donation (frivilligt beløb - Skriv ”donation” i besked til modtager)
Eller bliv fast støttemedlem (120,- årligt - Send en mail til kasserer@fstb.dk)

Indbetaling til Rønde Sparekasse på

Reg. Nr. 9354 Konto nr. 354474
Eller mobile pay 83379

Er du i familie med et transkønnet barn?
Familiemedlemskab (300,- årligt)
Individuelt medlem (180,- årligt)
Skriv til kasserer@fstb.dk for at melde dig ind

Læs mere om foreningen og vores arbejde
www.FSTB.dk
facebook.com/foreningenFSTB
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