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Yttrande
Utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen och ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen (S2021/07285)
Svenska kyrkan har granskat utkastet till lagrådsremiss utifrån teologiska och etiska perspektiv:
Svenska kyrkans grundläggande människosyn, ett barnrättsperspektiv, rätten till ett liv i värdighet
samt Sveriges internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga friheter och rättigheter.
Svenska kyrkan lämnade yttrande till Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen,
och vill bidra med kommentarer till de förändringar som föreligger i den aktuella lagrådsremissen.
Tidsperioden om fyra månader från att ansökan lämnas till beslut meddelas är en period då
kvalificerat samtalsstöd bör erbjudas den sökande då beslutet att ändra juridiskt kön är av stor dignitet
och kan få betydande påverkan på personens liv, sociala interaktion och nära relationer. Svenska
kyrkan vill härmed erinra om det perspektiv som kyrkan särskilt anförde i remissyttrandet till Ds
2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, att individen i en sådan här existentiellt
utsatt situation inte bör lämnas ensam utan ges kvalificerat samtalsstöd. Att beakta i detta är också att
personens närstående kan behöva stöd såväl i sin egen process som i sitt stöd till den som ändrar kön.
Personlig inställelse vid ansökan är positivt i enlighet med Svenska kyrkans kommentarer om
samtalskontakt. Svenska kyrkan vill understryka vikten av geografisk tillgänglighet över hela landet
när ansökan ska lämnas vid personlig inställelse. Geografisk tillgänglighet är en rättvisefråga och av
vikt för att människor i hela landet ska kunna leva jämlikt.
Svenska kyrkan vill understryka allvaret i att den grupp unga som vill ansöka om att ändra kön i
folkbokföringen och som inte får vårdnadsgivares medgivande, befinner sig i en utsatt situation och
lever med en mycket hög suicidrisk. De unga som saknar stöd från vårdnadshavare eller sociala
gemenskaper får inte lämnas ensamma, utan samhället behöver vinnlägga sig om att nå ut med stöd
och sammanhang. I detta behöver också evidensbaserat stöd ges till vårdnadshavare.
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