Skådespelare, dramatiker och
journalist. Har nyligen turnerat med
sin uppmärksammade föreställning,
Flytta på er – jag ska bli fri.
Under 2017 är hon aktuell
med pjäsen Kung Kristina på
Strindbergs intima teater. Skriver
för nyhetssajten Politism
och är programledare för ett
kommande program om
transpersoners historia för
Utbildningsradion (UR).

Dags att berätta
transpersoners historia

foto: claes gabrielsson
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De senaste åtta åren har fler än 2000 transpersoner mördats
i transfoba hatbrott i världen och mörkertalet är troligtvis stort.
Folkhälsomyndighetens senaste rapport om transpersoners hälsa
visar att över hälften av respondenterna har nedsatt arbetsförmåga,
på grund av psykiska eller fysiska besvär. Mer än en tredjedel har
allvarligt funderat på att ta sitt liv (Folkhälsomyndigheten 2015).
Medierna rapporterar om fall där transpersoner diskrimineras
från högskoleutbildningar och från arbetsmarknaden. Jag själv har
flera erfarenheter av det slaget. Det är inte ovanligt att rasifierade
transpersoner från underklassen tvingas ut i prostitution för att
kunna försörja sig. De sociala attityderna gentemot gruppen kan
vara omänskligt hårda.
Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter och därför är
det allas vårt ansvar att bryta den destruktiva samhällsordning som
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nu råder. Inskränks mina mänskliga rättigheter idag kan det vara
dina det tummas på imorgon. Transfobin är alltså inte ett problem
för specifikt transpersoner och aktivister; det är ett samhällsproblem
som berör alla.
För att kunna gå vidare behövs historien. Idag finns det en be
gränsad kunskap om transpersoners liv, hälsa och erfarenheter och
det lär bli svårt att laga denna trasig kedja om vi inte först förstår
hur den är sammanlänkad. Därför har jag letat i arkiven, intervjuat
transaktivister, på jakt efter oberättade historier i hopp om att bidra
till att tomrummet fylls en aning. Jag är inte den förste och inte
heller den ende som försöker att göra detta. Men helt klart befinner
vi oss ännu bara i början av den resa som handlar om att nå ut med
transhistorien till en bredare publik. Det här är mitt strå till stacken.

Den amerikanska transhistorien har delvis beskrivits i Susan Strykers
bok, A transgender history, som handlar om hundra år av framgångs
rik transkamp. Hon tar med sig läsaren tillbaka till 1940-talet, då
ett nätverk bestående av läkare och transpersoner växte fram. Inom
detta nätverk diskuterades vad kön egentligen är och förhållningssätt
till den egna könsidentiteten. Är operation ett bra alternativ? Eller
räcker det med att ”bara” acceptera könsidentiteten och nöja sig med
att klä sig annorlunda för att matcha sin könsidentitet? Ingenjören
Virginia Prince, själv transvestit, stod för den senare hållningen.
Prince grundade tidskriften Transvestia 1960, som distribuerades via

 okhandlare med vuxenlitteratur. Detta betydde mycket för trans
b
vestiter i hela USA, eftersom det innebar att det nu fanns en egen
plattform att utbyta erfarenheter inom. Några prenumeranter i Los
Angeles bestämde sig för att bilda ett kvinnonätverk, Full personality expression (FPE). Nätverket tillfredsställde behovet av ett tryggt
rum för transvestiter, där likasinnade kunde mötas och snart fanns
en FPE-förening i nästintill varje amerikansk delstat.
1964 startade svenska transkvinnan Eva-Lisa Bengtsson en
brevklubb vid namn Transvestia. Den kom senare att bli en fysisk
samlingspunkt på Klubb Jerrys vid Sankt Eriksgatan i Stockholm.
Enligt The Unstraight museum var Klubb Transvestia främst till för
MTK-personer (man till kvinna) men enligt transföreningen FPES
historieskrivning bestod klubben av en mer heterogen skara transoch queerpersoner.
Transkvinnan Anette Hall kom i kontakt med brevklubben samma
år som den bildades och brevväxlade med några av medlemmarna,
bland andra sjöfararen Erika Sjöman som hade träffat Virginia
Prince under en resa till USA. Sjöman gav Princes uppgifter vidare
till Hall som också blev medlem i det amerikanska FPE-nätverket.
1966 begav hon sig själv till USA.
Inför resan skrev Hall till Prince och berättade vilka städer och
hotell hon skulle besöka. För varje ny stad fanns därför ett brev i hotell
receptionen med inbjudan till den lokala FPE- föreningen eller till
möten med enskilda medlemmar. Efter att ha träffat självaste Virginia
Prince övertygades Hall om att ett FPE-nätverk behövde byggas
upp även i Norden. Prince gav sitt godkännande under förutsättning
att samma koncept som i USA skulle följas; endast heterosexuella

28

29

En svensk transförening bildas

manliga transvestiter fick teckna medlemskap.
Det fanns redan FPE-medlemmar bosatta i norden och Anette
Hall kontaktade dessa för att presentera idén. Två nappade på förslaget
och stämde träff med Hall ute vid hennes sommarstuga. Där kom de
överens om riktlinjer och skrev stadgar till den nya föreningen som
kom att kallas FPE-NE. Till en början var dessa organisationer alltså
uteslutande till för manliga heterosexuella transvestiter, men under
1980-talet ville en majoritet av de nordiska ländernas förbund öppna
upp för en bredare skara transpersoner. Något den svenska avdelningen
strängt motsatte sig eftersom det ansågs strida mot överenskommelsen
med Prince. Svenska förbundet bröt sig ur det nordiska samarbetet,
blev självständiga och bytte namn till FPE-S (idag FPES).
I början av 2000-talet började förändringens vindar dock blåsa
även här och 2001 blev FPES en utåtriktad transpolitisk organisa
tion. Från 2009 finns förbundet till för alla transpersoner och idag
driver de frågor som:
– Könsneutrala personnummer
– Att motverka hat och hets
– Likvärdig sjukvård för transsexuella över hela landet
– Rätten till respektfullt bemötande
– Aktiva åtgärder när transpersoner diskrimineras

I Polismuseets arkiv finns ett antal
fotografiska porträtt sorterade under
rubriken ”Manliga transvestiter i
kvinnokläder 1895-1943”. Om människorna
på fotografierna verkligen uppfattade sig
som transvestiter, ett medicinskt begrepp
som började användas kring 1900, vet vi
idag ingenting om. Inte heller vet vi om
de, med vår tids begrepp, uppfattade sig
som transpersoner. Vad vi kan se är det
som vi idag benämner crossdressing, det
vill säga att bära kläder eller andra föremål
som överskrider rådande könsgränser.
Crossdressing-begreppet fokuserar på
handlingen och säger ingenting om
människors motiv. Foto: Polismuseet.

Finns svenska motsvarigheter till de amerikanska upproren?
Susan Stryker har i dokumentärfilmen Screaming queens — The riots
at Compton’s cafeteria kartlagt den transfoba attityd som rådde i USA
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under 1960-talet. Att bära könsöverskridande klädsel (cross-dressing)
var förbjudet enligt lag och polisen arresterade och brukade våld mot
transpersoner som befann sig ute på gatorna. San Franciscos trans
kvinnor — främst de rasifierade, fattiga och hemlösa — besökte ofta
syltan Compton’s cafeteria som var ett av få ställen där de var välkomna.
En dag i augusti 1966 tröttnade dock caféägaren på polisens stän
diga razzior och vägrade därefter att servera transpersoner. Detta
ledde till att kvinnorna vägrade lämna Compton’s och när polisen
kom slog de tillbaka. Dessa kravaller kan tolkas som förlagan till det
mer uppmärksammade ”Stonewallupproret” 1969, vilket lade grunden
till det som idag är världens alla pridefestivaler.
Det råder delade meningar om vilka som egentligen satte igång
slaget om Stonewall. Det har länge skildrats som ”de vita bögar
nas uppror” — senast i filmen Stonewall, vilket har resulterat i att
transpersoners, lesbiskas och rasifierade hbtq-personers medverkan
osynliggjorts. I dokumentärfilmen Pay it no mind: The life and times
of Marsha P. Johnson uppger dock flertalet HBTQ-aktivister som
var med om kravallerna, att transkvinnan P. Johnson var den som
startade det hela. Hon kastade ett shot-glas rakt in i en spegel när
polisen slog till mot klubben, vilket ledde till att fler klubbgäster valde
att slå tillbaka. Upproret slutade med att hbtq-personer tog sig ut
på gatorna och skanderade ”We’re here, we´re queer, get used to it!”.
Trots att rasifierade transkvinnors utsatthet och ilska tycks vara det
som legat till grund för de samhällsomstörtande aktionerna, dröjde
det inte länge innan just denna grupp exkluderades ur ”gaykampen”.
Utanför vissa gayklubbar kunde man till exempel se skyltar med
budskap som ”Inga fyllon, inga hundar, inga transor”. Vita, ciskönade
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homosexuella män från medelklassen blev därmed de som kom att
hamna i rampljuset.
Det finns ett berömt videoklipp från 1973 med Sylvia Rivera, en av
grundarna till Street Transvestite Action Revolutionaries (S.T.A.R),
som tvingar sig upp på scenen under Gay liberation rally i New York
för att skälla ut besökarna.
Jag är här för era gaybröder och era gaysystrar som sitter i fängelse”,
skrek hon i mikrofonen och syftade på de transkvinnor som
tvingades ut i prostitution och hamnade i fängelser för män,
där de misshandlades och våldtogs.
Men vad gör ni? Ni säger åt mig att gå och gömma mig med svansen
mellan benen”, fortsatte hon till åhörarnas burop. Även applåder
hördes från vissa (https://vimeo.com45479858).

I Sverige innebar Stonewallkravallerna en radikalisering av många
unga gayaktivister. I Örebro bildades Gay Power Club I, där några
av aktivisterna även var medlemmar i Riksförbundet för sexuellt li
kaberättigande (RFSL), som idag bytt namn till Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
På RFSLs årsmöte 1971 motionerade aktivisten Vanja (efternamn
saknas) och krävde förändrade arbetsmetoder i form av bildande av
lokalförbund, samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning
(RFSU) och att RFSL skulle organisera en offentlig demonstration
för homosexuellas rättigheter. Den dåvarande ordföranden Barbro
Sahlin trodde dock inte att organisationen var redo för något sådant.
Vi måste först bygga upp en starkare organisation här i landet”, står
det skrivet i protokollet från mötet.
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Bristen på initiativ och engagemang ledde till att aktivisterna i Gay
Power Club I tröttnade och själva anordnade den första demonstra
tionen för homosexuellas rättigheter i Sverige (Örebro 1971). Detta
fokus på upprättelse för just homosexuella vittnar om att trans
perspektivet vid den här tidpunkten lös med sin frånvaro inom de
större organiserade krafterna i Sverige. Transaktivisten Maria Sundin
(f. 1946) menar att Stonewall egentligen inte påverkade läget för
svenska transpersoner i någon vidare utsträckning.
Stonewall markadsfördes som “Gay Liberation” och fick igång
grupper som Röda Bögar. Bland lesbiska transsexuella var EvaLisa Bengtsson den ledande rösten. Inom FPE- föreningen var
det Anette Hall. (Maria Sundin, intervju, 2016.04.11)

Precis som i USA har svenska transpersoner varit uteslutna från den
homosexuella kampen och gemenskapen, menar hon:
När det gällde gayklubbar var det ju så att vi blev hånade och
ibland kom vi inte in. På lesbiska klubbar var vi ju hundra
procent portade och likadant såg det ut på Kvinnohusen. På
90-talet fanns det två klubbar som accepterade oss; Golden
Ladies (en aktivitetsgrupp för äldre lesbiska inom RFSL Stock
holm) och Lash (en klubb för mc-flator som gillar BDSM som
idag heter Wish).

annat genom pride-event lyckades vi, till slut, göra våra röster hörda.
År 2000 inkom en motion till RFSLs kongress om att inkludera
transpersoner i stadgarna. Jämlikhetskonsulten och transaktivisten
Lukas Romson var en av dem som stod bakom förslaget. Motionen
avslogs med knapp majoritet, vilket innebar stor besvikelse hos många
medlemmar och ledde till att flera lämnade kongressalen gråtandes.
Några valde till och med att gå ur förbundet i protest. Men redan året
därpå hade vindarna vänt och förslaget om att inkludera transpersoner
antogs till jubel och stående ovationer, minns Romson.
Det fanns bara en som argumenterade emot. Han menade att
om transpersoner blev valbara till styrelseposter så riskerade
förbundet att få heterosexuella i styrelsen. Men han fick snabbt
mothugg av kollegor från samma avdelning, som en efter en
klev upp i talarstolen och kallade honom för heterofob. (Feministiskt Perspektiv, 2015)

Enligt Romson dröjde det ytterligare några år för RFSL att driva
aktiv transpolitik, men sedan 2010 anser han att förbundet slåss för
frågorna med den äran.

Rädslan för oreda i ”släktskapsförhållandena”

Själv anser jag att Stonewall-upproren ändå bör betecknas som en
milstolpe för transpersoner i Sverige, även om transperspektivet fått
stå tillbaka tills rätt nyligen. Efter att Gay Power Club I anordnat
den första demonstrationen i Sverige kom Frigörelsedagen 1977, en
tidig version av en svensk pride-festival. Vi transpersoner har varit
kraftigt marginaliserade men ändå funnits med i utkanten och bland

Den danska konstnärinnan Lili Elbe var först i världen att genomgå
könskorrigerande operationer. Ingreppen utfördes av läkarna Kurt
Warnekros och Magnus Hirschfeld i tyska staden Dresden, under
sent 1920-tal fram till 1931. Operationerna beskrivs som experimen
tella och gjordes i flera steg. Elbe hade en stark önskan om att bli
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mor en dag och läkarna försökte tillmötesgå hennes längtan genom
att utföra en livmodertransplantation. Kroppen stötte dock bort det
främmande organet och kort därefter avled hon.
Hirschfeld hindrades att fortsätta sitt arbete då nazismen bredde
ut sig i Europa. Adolf Hitler kallade den kontroversiella läkaren för
”[den] farligaste juden i Tyskland” och brände hans klinik, Institute
for sexual science i Berlin, till grunden. Utvecklingen kunde nazismen
däremot och lyckligtvis inte stoppa. Forskningen fick nytändning när
endokrinologer upptäckte möjligheten att erbjuda hormonbehandling
till de transpersoner som ville genomgå en könskorrigering.
När dansk-amerikanen Christine Jorgensen nyligen genomgått sin
transition, 1952, blev möjligheten att korrigera sitt kön ett världskänt
fenomen. Amerikanska medier hade fått nys om den före detta ma
rinsoldaten som åkt till Danmark för att ”operera sig till kvinna” och
stod redo på flygplatsen, med kamerorna i högsta hugg, när planet
från Köpenhamn landade i New York. Tidningarna lanserade hennes
historia som unik och fascinerande, trots att Jorgensen flera gånger
påpekat att hon knappast var den första att genomgå en könskorrigering.
Exempelvis skrev New York Daily News ett förstasidoreportage
med rubriken ”Före detta soldat blir blond skönhet” (EXGI becomes
blonde beauty).
Enligt historikern Susan Stryker representerade Jorgensen ”den nya
tidens teknologiska framsteg”. Inte minst genom sitt yttre, som stämde
väl överens med den traditionella bilden av ”kvinnan”. Jorgensen kom
att bli en förebild för transsexuella runtom i världen, som fick hopp
om att hjälp fanns att få.
Fram till 1970-talet saknades dock lagrum som kunde reglera

o perationer och hormonbehandlingar, vilket den svenske läkaren
Rolf Luft ville ändra på. Han hade erfarenhet av att jobba med trans
sexuella patienter och fick i uppdrag av Sveriges regering att utreda
hur en sådan lag skulle kunna utformas. I avhandlingen Ett emballage
för inälvor och emotioner analyserar Erika Alm (Alm 2006), lektor i
genusvetenskap Lufts utredning (SOU 1968:28) som lade grunden
till Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972:119):
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Fyra antaganden formar sättet att tala om individens könstillhörig
het i utredningen som kallas ’Intersexuellas könstillhörighet”:
1. Kvinnor och män är varandras motsatser och definieras relation
ellt till varandra; det senare är grunden som det första beror av.
2. Kroppens könstecken korresponderar mot varandra.
3. De psykiska könstecknen korresponderar mot varandra och
mot de fysiska könstecknen.
4. Det rättsliga könet måste vara enhetligt, stabilt och korrespon
dera mot så många som möjligt av de övriga könstecknen. Dessa
antaganden är i allra högsta grad normativa.”

Utredningens sakkunniga var helt enkelt överens om att det bara
skulle finnas två ”versioner” av människan: män och kvinnor. De
som inte passade in i någon av dessa två mallar behövde korrigeras
eller åtgärdas. De numera avskaffade tvångssteriliseringarna, som
fram till 2013 krävdes för att få byta juridiskt kön, var en direkt
konsekvens av utredarnas uppfattning att könsidentitet, kroppsligt
och juridiskt kön måste hänga ihop. I ett stycke motiverar de sterili
seringskravet med att det är viktigt att ”hålla ordning och reda i
släktskapsförhållandena” (Norrhem, Rydström & Winkvist 2015).

1972 blev statligt subventionerade könskorrigeringar verklighet
i Sverige, vilket var en världsunik händelse som syftade till att ge
svenska transsexuella möjlighet att leva som ”motsatta könet”. Idag
krävs det inte längre sterilitet eller skilsmässor för att könskorrigerande
behandling eller byte av juridiskt kön ska beviljas. Däremot behöver
den som utreds fortfarande genomgå psykologiska tester, så att bland
annat psykisk sjukdom kan uteslutas. Amnesty International släppte
våren 2016 en rapport om kränkningar av mänskliga rättigheter
inom transvården i Danmark. Enligt denna tvingas patienterna svara
på frågor som: ”Tänker du på dina föräldrar när du onanerar?” och
”Torterar du små djur?” (Amnesty, 2016). I en intervju för Sveriges
Radio (2016) berättar Frank Berglund, ordförande för RFSL Ungdom,
att Sverige har liknande problem med kränkningar i samband med
könsidentitetsutredning. Många transpersoner vittnar också om en
upplevelse av att den utredande läkaren förväntar sig anpassning till
en stereotyp könsroll (Pegelow & Svedberg, 2015).
En könsidentitetsutredning är uppdelad i flera steg och syftar till
att fastställa lämpligheten för individen att genomgå önskade be
handlingar och förändringar beträffande social könsroll. Den som
utreds har kontinuerlig kontakt med en läkare, som fungerar som
huvudansvarig, samt psykologer, endokrinologer och kuratorer vilka
också är inblandade i processen. Vill det sig illa kan den utredande
läkarens egen uppfattning om kön ställa sig i vägen för patienten att
få göra de behandlingar eller ingrepp denne önskar.
Det kan handla om att personen i utredning inte passerar som
“motsatta könet” utseendemässigt, att den inte identifierar sig som
heterosexuell i “nya” könsrollen eller att den uttrycker sig på ett vis
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som inte överensstämmer med en traditionell syn på kön. Det finns
även exempel på fall där det varit till personens nackdel att vilja avstå
kirurgiska ingrepp vilka skulle göra den steril.
Idag pågår det ett omfattande förändringsarbete inom transvården
på flera olika nivåer. Det finns goda exempel på utredningsteam
som bejakar mångfalden inom gruppen transpersoner och anpassar
vård efter individ. Kvaliteten varierar dock kraftigt beroende på var
i landet en bor, vilket innebär att systemet i dagsläget inte innebär
någon garanti.

Synlighet sätter fart på politikerna
2011 besökte Thomas Beatie, mer känd som ”den gravida mannen”,
Stockholm Pride. RFSL och föreningen Kön Identitet Mångfald
(KIM) hade länge försökt väcka debatt om statens steriliserings
krav, dock utan att lyckas. Därför bjöd de in den ”gravida mannen”
att föreläsa i Pride House, i syfte att nå en bredare publik i denna
fråga. Tre år tidigare väckte Beatie och hustrun Nancy Gillespie stor
uppmärksamhet i världen, efter att ha gästat “The Oprah show” och
berättat om graviditeten och svårigheterna att som man bli med barn
i USA. Paret hade då nekats behandling av flera läkare som sade sig
vara osäkra på ifall något sådant var ”etiskt försvarbart”. Religion var,
enligt Beatie, en aspekt som fick dem att tveka. Vid en föreläsning i
Pride House på Kulturhuset/ Stadsteatern berättar han:
Jag förstår fortfarande inte hur detta kunde hända i USA, men
det hände oss och vi blev väldigt frustrerade.
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Även en läkare som själv har transerfarenhet ska ha avstått från att
hjälpa paret. Enligt Beatie motiverade hen sitt beslut med att säga:
”Samhället kommer se er som en styggelse”. Det såg länge mörkt ut
och paret började tvivla på om de någonsin skulle få bilda sin efter
längtade familj. Till slut fann de en läkare som var beredd att hjälpa.
Denne visade sig dessutom vara förälder till en HBTQ-person som,
tragiskt nog, tagit sitt liv. ”Jag tror det blev som en tröst för honom
att få hjälpa just oss att skaffa barn”, menade Beatie.
De blev gravida och nio månader senare födde den stolta fadern
parets första barn. Kampen var dock inte över. För att bli registrerad
som pappa — inte ”mor” eller ”förälder” — tvingades Beatie genomgå
en domstolsprocess. Denna behövde senare göras om för de två näst
kommande barnens räkning.
Beatie vände sig till den etablerade HBTQ-rörelsen för att få stöd,
men fick ett helt annat bemötande än väntat. HBTQ-aktivisterna
ansåg att en gravid man skulle ställa sig i vägen för rörelsens arbete
med att legalisera samkönade äktenskap, vilket vid tidpunkten var
en brännande aktuell fråga.
Beatie uppgav under föreläsningen att den amerikanska HBTQrörelsen också varit rädda för att kopplas ihop med något som ansågs
vara ”onormalt”. Det tycks som om paret fick smaka på samma trans
fobi från det amerikanska HBTQ-communityt som Sylvia Rivera och
Marsha P. Johnson slagits mot under Stonewall-tiden. Även svenska
HBTQ-kämpar blev provocerade under föreläsningen på Stockholm
Pride. En ung person ställde sig upp under frågestunden och und
rade på brokig engelska om Beatie tyckte ”det var värt det”, dvs. att
gå emot amerikanska gayrörelsen för att ”få vara med en timma hos

Oprah”. Den övergripande attityden i föreläsningssalen och i Sverige
överlag ska dock betraktas som positiv.
Att Thomas Beatie kom till Sverige blev en stor nyhet och journa
lister stod i kö för att få prata med den amerikanska transaktivisten.
I Svenska Dagbladet publicerades en artikel med rubriken ”Manlig
graviditet utmanar” (SVD 2011-07-27) och Radiokorrespondenterna
i Sveriges Radio P1 sände en intervju som uppmärksammade att
Beatie skulle ha förvägrats skaffa egna barn om han bott i Sverige.
Beatie gjorde med andra ord flera uttalanden i denna fråga, också i
Expressen:
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En anledning till att jag kommit hit är att transsexuellas rät
tigheter är begränsade i Sverige. Jag hade inte kunnat skaffa
biologiska barn och samtidigt vara man i juridisk mening
om jag bott här. Jag vill visa makthavare och allmänheten att
transpersoner också kan bilda familj (Expressen, 2011.08.01)

Uppmärksamheten i Sverige stod i bjärt kontrast till hur Beatie
behandlades av amerikanska medier. I dokumentären Journey of a
pregnant man, gjord av Barbara Walters, var det tydligt att Walters
kände obehag inför brottet mot de traditionella könsrollerna. När
det kom fram att Beatie väntade ännu ett barn blev hon bekymrad
och skakade på huvudet. I The Huffington Post skrev Doon Baqi
att det var lögnaktigt att kalla Beatie för man.
Den där ”mannen” är inte någon man. Det är en kvinna som
genomgått behandlingar för att se ut som en man. Precis som
alla oräkneliga porrstjärnor som lägger sig under kniven för att
se ut som någon de inte är.

Det var en omvälvande positiv upplevelse för Beaties familj att komma
till Stockholm och känna sig välkomna och inkluderade. Ändå var
det just Sverige, inte USA, som tvångssteriliserade sina transkönade
medborgare. Kanske ett exempel på hur samhällets normer, praxis,
juridik och politik inte alltid rör sig i takt med varandra.
Jag vill påstå att Beatie och hans familjs medverkan under Stockholm
Pride 2011, kombinerat med mediernas intresse, på ett avgörande vis
bidragit till att transpersoners mänskliga rättigheter blivit en tydlig
del av det offentliga samtalet.

Tvångssteriliseringarna avskaffas
År 2009 uppmanade Europarådets kommissionär för mänskliga rät
tigheter alla medlemsländer att avskaffa tvångssteriliseringarna av
transsexuella Först tre år senare slog Kammarrätten i Stockholm fast att
steriliseringskravet bröt mot såväl grundlagen som Europakonventionen.
Den 10 januari 2013 avskaffades kravet och samma år fördömde FNs
särskilda rapportör om tortyr och annan omänsklig behandling ste
riliseringarna. FNs medlemsstater uppmanades dessutom att be om
ursäkt och betala ut skadestånd.
Den 17 juni 2014 avslog dock Justitiekanslern ( JK) skadestånds
ansökningarna från 161 tvångssteriliserade transpersoner. Motiveringen
var att ingreppen visserligen inneburit en inskränkning av rätten till
skydd för privat och familjeliv, enligt Europarättskonventionen, men
att denna inskränkning kunde godtas på grund av rådande samhälls
normer. Syftet med steriliseringskravet hade ju exempelvis varit att
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”skydda barn” som ansågs ha rätt till en ”biologisk mor” som också
juridiskt var kvinna. Resonemanget påminde om det man förde vid
avskaffandet av de tidigare steriliseringslagar som existerade mellan
åren 1935-1975, vilka bland annat drabbade kvinnor från socialt
missgynnade samhällsskikt och personer som ansågs vara ”sinnesslöa”.
Efter avslaget började RFSL, RFSL Ungdom, transföreningarna
KIM och FPES samt Diskrimineringsbyrån Uppsala förbereda en
stämningsprocess mot staten i domstol. Organisationerna väntade
in i det längsta för att se om den nytillträdda rödgröna regeringen
skulle resonera annorlunda än regeringen Reinfeldt. När inga
tecken på initiativ i frågan märktes, gjorde sig RFSLs dåvarande
förbundsordförande Ulrika Westerlund och juristen Kerstin Burman
redo att skicka in stämningsansökan. Men när de sista justeringarna
i dokumenten pågick ringde folkhälsominister Gabriel Wikström (s)
till Westerlund och meddelade att regeringen planerade att frivilligt
betala ut skadeståndet. Till Svenska Dagbladet sa Wikström:
Det tillhör ett modernt samhälle att kunna ge den här typen
av ersättning och att kunna slå fast att det är ett synsätt som
vi anser är helt förkastligt. (SvD, 2016.04.26)

Detta besked utgör en milstolpe i svensk transhistoria och i kampen
för mänskliga rättigheter. I skrivande stund [2016] är det visserligen
för tidigt att betrakta denna fråga som ett avslutat kapitel. Lagförslaget
måste först gå igenom riksdagen och om regeringens tänkta ersätt
ningsnivå inte överensstämmer med de 300 000 kronor per person,
som Burman varit beredd att slåss för i domstol, kan saken ändå
komma att prövas rättsligt. Ett sådant scenario är dock inte troligt.
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Transkampen idag
Idag finns en statlig utredning (SOU 2014:91) som föreslår att den
gamla könstillhörighetslagen ska skrotas och delas upp i två nya: en
som reglerar byte av juridiskt kön och en som reglerar den medicin
ska delen. Om utredarnas förslag antas kommer den som vill byta
juridiskt kön själv kunna ansöka om detta genom att skicka in en
blankett till Skatteverket. Vården kommer att i högre utsträckning
kunna fokusera på individens behov och önskemål, snarare än att
uppmuntra till heteronormativ anpassning.
Det råder inget tvivel om att transkampen är på frammarsch.
Aldrig tidigare har transpersoner tagit för sig i offentligheten som
idag. Skådespelare som Saga Becker, aktivister som Freja Lindberg,
pedagoger som Lina Axelsson Kihlbom och författare som Maria
Ramnehill är bara några exempel. Medierna rapporterar relativt flitigt
om transfrågor och här och var syns även tecken på att debatten om
representation tas på allvar. Inom public service efterfrågas allt oftare
personer som bryter rådande normativa rekryteringsbas. Även om
detta är långt ifrån tillräckligt, märks en tydlig förändring. ( Jag saknar
dock talespersoner för transmännens perspektiv i det offentliga.) FPES,
den tidigare lilla separatistiska intresseföreningen för transvestiter, är
idag en samhällspolitisk aktör att räkna med som dessutom fungerar
som remissinstans när regeringen utreder rådande situation och nya
lagförslag. Transaktivisters tålmodiga arbete har alltså gett resultat.
Det är långt kvar innan transpersoner kan röra sig fritt i det
offentliga rummet på lika villkor. Vi har börjat förändringsresan.
Målet är att göra transperspektivet till en självklar, integrerad del av
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samhället. De transaktivister som trampat upp stigen för oss som är
verksamma idag, stred under förutsättningar som är svåra att förstå.
Att de vägrade ge upp inger hopp om att samhället går att förändra.
Det ger kraft att fortsätta det viktiga och ibland tunga arbetet för
jämlikhet. Från djupet av mitt hjärta: Tack.
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