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Vi tillader os at henvende os til dig igen i sagen vedr. det netop vedtagne ungarske lovforslag, som forhindrer transpersoner
i at skifte juridisk køn. Loven er vedtaget i parlamentet, men skal underskrives af præsidenten, hvilket han skal gøre senest
på fredag den 29. maj 2020.
LGBT komiteen beder den danske regering på samme måde som LGBT organisationer i hele Europa at opfordre
Ungarns præsident til at undlade at underskrive den vedtagne lov og i stedet lade den undersøge af den ungarske
forfatningsdomstol.
Sagen kort:
•
Ungarns regering har siden 25. maj 2018 suspenderet behandlingen af ansøgninger om juridisk kønsskifte.
Den har – uortodokst og uretmæssigt – argumenteret for, at behandling af sådanne ansøgninger ikke er foreneligt
med kravene i persondataforordningen (GDPR)1.
•
Den 31. marts 2020 fremsatte Ungarns regering et lovforslag om ændring af den ungarske folkeregistrering, så
der ikke anføres køn, men derimod det ved fødslen tildelte køn. Konsekvensen er, at transpersoner i Ungarn i så
fald ikke vil kunne skifte juridisk køn.
•
Der er en klar retspraksis ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol som knæsætter retten til juridisk
kønsskifte/ændring af det af staten registrerede køn 2. Den ungarske forfatningsdomstol har afgjort, at
navneskifte og anerkendelse af en persons køn er en grundlæggende rettighed 3
•
Den 6. april 2020 skrev LGBT komiteen til dig, Folketinget og de danske MEP’er4 med en opfordring til at slå
ned på den ungarske regering, som med dette træk udøver en institutionel aggression mod en i forvejen
marginaliseret gruppe.
•
Den 19. maj 2020 blev lovforslaget vedtaget i det ungarske parlament, og de europæiske trans- og
intersexparaplyorganisationer – ILGA-Europe, TGEU, IGLYO og OII Europe – udsendte en fælles
pressemeddelelse5.
•
Loven er nu sendt til Ungarns præsident til underskrift, hvilket skal ske senest fredag den 29. marts.
•
LGBT komiteen bemærker, at du er i forespørgselsdebat (F 59) i morgen, torsdag den 28. dm. om
retsstatsprincipper mv. fx i Ungarn i forhold til håndteringen af Covid-19, herunder konsekvenser for LGBTIpersoner med denne problematiske lov.
Dette er et hidtil uset tilbageskridt for transrettigheder i Europa, og det er uforeneligt med de europæiske værdier, som de er
nedfældet fx i EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Derfor beder vi dig opfordre den ungarske præsident at undlade
at underskrive den vedtagne lov og i stedet lade den undersøge ved den ungarske forfatningsdomstol. Vi er godt klar over
tiden er uhyre knap, men vi har brug for, at den danske regering ikke stiltiende lader dette ske. Derfor opfordrer vi
subsidiært til, at den danske regering på anden vis konkret og tydeligt kritiserer den ungarske regering for denne
udvikling.
LGBT komiteen står selvsagt til rådighed for sparring.
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Se LGBT komiteens indlæg i Altinget: https://www.altinget.dk/eu/artikel/lgbt-komiteen-eu-forsoemmertranspersoners-rettigheder-i-ungarn
2 ILGA-Europe analyse: https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/response-hungarian-prime-ministerviktor-orban-regarding-article-33. Factsheet fra Menneskerettighedsdomstolen:
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf
3 Afgørelse 58/2001. (XII. 7.), bestyrket i afgørelse 27/2015. (VII. 21.) og 6/2018. (VI. 27.)
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/c69d7f599b3ce25dc12580e3005e784b/$FILE/6_2018_EN_final.pdf (den
relevante afgørelse findes i sektion [63])
4 http://komiteen.dk/?p=747 (http://komiteen.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200406-Antitranslov-i-Ungarn.pdf)
5 https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/hungary-rolls-back-legal-protections-puts-trans-andintersex-people-risk
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