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Vi har pappret, var är

verkligheten?
text CAMILLA NYLUNDH
foto LINNEA ORNSTEIN
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)|UUD JnQJHQ VRP MDJ VNUHY L
Wannabe var tidningens tema
I|UlQGULQJ'nYDUGHWEDUDHWW
SDU YHFNRU WLOO GHW DWW VDPN|ĥ
QDGHSDUVNXOOHInP|MOLJKHWDWW
JLIWDVLJRFKGHQQ\DGLVNULPLQHĥ
ULQJVJUXQGHQ N|QV|YHUVNULGDQĥ
GH LGHQWLWHW HOOHU XWWU\FN KDGH
precis trätt i kraft. Nu sitter jag
här igen, och den här gången har
MDJ 8QJGRPVVW\UHOVHQV Q\D XWĥ
UHGQLQJRPXQJDKEWĥSHUVRQHUV
hälsa i min hand. Utredningen
O\IWHU HQ KHO GHO RURYlFNDQGH
frågor som t. ex. att trots att
VDPKlOOHWEOLYLWDOOWPHUXSSO\VW
NULQJ KEWĥIUnJRU Vn YLVDU VWDWLVĥ
WLNHQ LQJHQ QHGJnQJ |YHU WLG
I|UKDWEURWWPRWKRPRVH[XHOOD
bisexuella och transpersoner.
Utredningen visar också att var
IHPWHXQJKEWĥSHUVRQKDUGUDEĥ
EDWVDYI\VLVNWYnOGLQRPIDPLOĥ
MHQĦHQVLɱUDVRPlUPLQVWVDJW
alarmerande.
'HW VRP GlUHPRW J|U PLJ
glad när jag läser rapporten är
att normkritiska perspektiv
NRQVHNYHQW O\IWV VRP DUEHWVĥ
PHWRG L 8QJGRPVVW\UHOVHQV
I|UVODJ Sn IUlPMDQGH PHWRGHU

Normkritiken sätter fokus på
QRUPHUQDVRP|YHUDOOWRFKKHOD
WLGHQ VNDSDU DYYLNDUH RFK J|U
normerna till problemet istället
I|UGHVRPEU\WHUPRWGHP'HW
handlar om makt och det handĥ
lar om att se sin egen position i
GHW QlW DY I|UYlQWQLQJDU ODJDU
regler och kultuĥ
rer som skapar
YnUWVDPKlOOH'HW
är ett perspektiv
som på många
sätt är viktigt i
K|JUH XWELOGQLQJ
inte bara i likabeĥ
handlingsarbetet,
XWDQRFNVnI|UDWWVlNUDXWELOGĥ
ningskvaliteten. Förstår man
t. ex. varför det är en dålig
idé att designa ett hus med
spiraltrappor och smala
dörrar så behöver man inte
bygga om den dagen en
person i rullstol behöver
kunna ta sig in och ut.
-DJ JLOODU RFNVn DWW HQ VWDWOLJ
XWUHGQLQJ KHWHU +21 +(1
HAN, vilket med lite god vilja
kan tolkas som ett erkännande
DY N|QVQHXWUDOW SURQRPHQ 9L

har med andra ord en hel del juĥ
ULGLVND UlWWLJKHWHU RFK ¿QD RUG
SnSDSSHU9LONHWRV|NWI|UPLJ
LQSnHQDY6)4VIRNXVIUnJRUI|U
året, likabehandlingsplan och
LQNOXGHULQJ *|U OlURVlWHQDV
SU\GOLJD OLNDEHKDQGOLQJVSODQHU
QnJRQVNLOOQDGI|UVWXGHQWHUQD"

vardag är de lokala avdelningarĥ
QD)|UEXQGHWVDQGUDIRNXVIUnJD
XQGHU  lU VDPDUEHWH RFK
HUIDUHQKHWVXWE\WH RFK PnOHW lU
att skapa arenor där lokalavdelĥ
QLQJDUQD NDQ WUlɱDV XWE\WD HUĥ
IDUHQKHWHU RFK E\JJD HQ JUXQG
I|UROLNDIRUPHUDYVDPDUEHWHQ
Har en lokalavdelĥ
QLQJ JHQRPI|UW
HQ O\FNDG WRDOHWWĥ
G|UUDNWLRQ GlU
VN\OWDUQD JMRUWV
transinklusiva, så
kan konceptet med
stor sannolikhet
kopieras. Sedan är
(OOHU EOLU GHW EDUD HWW SDSSHU det ju aldrig fel med inspiration
som ligger och samlar damm, RFKSHSSQlUPDQI|UHQNDPS
RFKlUGHWGlUI|UYLVVDOlURVlWHQ PRW ÀHUD ROLND VDPPDQÀlWDGH
struntar i att skriva dem? Hur RFKVDPDUEHWDQGHQRUPV\VWHP
får vi orden och meningarna i
likabehandlingsplanerna att bli
YHUNOLJKHW" 'HW lU QnJRW VRP
6)4 NRPPHU DWW DUEHWD PHG
XQGHUnUHWRFKI|UKRSSQLQJVYLV
blir det en ingång till att ifrågaĥ
sätta heteronormativitet på lanĥ CAMILLA NYLUNDH är förbundsGHWVXQLYHUVLWHWRFKK|JVNRORU ordförande för SFQ sedan 2009
Något som är en konkret del och har tidigare studerat på Söav många av våra medlemmars dertörns högskola.

Normkritiken sätter fokus på
normerna som överallt och hela
tiden skapar avvikare, och gör
normerna till problemet istället
för de som bryter mot dem.
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På den

medicinska
fronten
text & foto CHARLIE OLOFSSON

Medicinsk feministisk front (MFF) arbetar för en läkarutbildning där patienter och
studenter inte bemöts utifrån schabloner.
– Det är inte okej att sätta igång och
fråga en kvinnlig patient om p-piller. Man
kan inte förutsätta att alla är hetero, säger
Anna Thulin.
Under ett av gruppens arrangemang om hbt,
genus och medicin i slutet av december diskuĥ
WHUDVEULVWHUQDSnOlNDUXWELOGQLQJHQL*|WHERUJ
)|UHOlVDUHQ
$QQD
Westerståhl
forskar
inom samhällsmedicin
och folkhälsa och har
VHGDQ ĥWDOHW DUEHWDW
I|UDWWKEWVNDLQNOXGHĥ
ras i undervisningen.
Ħ 1lU YL SUDWDU RP
hbt handlar det alltid
om sjukdomar. Vi
pratar aldrig om heteĥ
ronormen, som ju är
RWUROLJW YLNWLJ I|U DWW
I|UVWn PHNDQLVPHUQD
bakom, säger Anna Westerståhl.
Stämningen i salen är frustrerad, många i publiĥ
ken upplever att det står still.
Ħ+XUVNDYLJ|UD"6NDYLJnUXQWPHGVN\OWDURFK
demonstrera? utbrister Anna Thulin från MFF.
I utbildningens likabehandlingsplan står att

genus och mångfaldsperspektiv ska integreras
där det är relevant. Anna Thulin konstaterar att
många lärare verkar luta sig på detta. När de får
kritik hävdar de gärna just att det inte är relevant
i sammanhanget.
Ħ 1lVWDQ YDUHQGD I|UHOlVQLQJ LQQHKnOOHU DQĥ
taganden om oss studenter som vita, heterosexuĥ
ella cispersoner, säger Tove Nilsson från MFF och
fortsätter.
Ħ/lNDU\UNHWKDQGODUWLOOVWRUGHORPEHP|WDQĥ
GH +EWĥNRPSHWHQV RFK
kunskaper kring genus
borde vara självklara
delar av utbildningen.
'HW LQJnU L \UNHW DWW YL
hela tiden måste uppdaĥ
tera vår kunskap, men
med hbt och genus är det
bara stopp.
8W|YHU
I|UHGUDJHQ
håller Medicinsk femiĥ
nistisk front varje termin
en schemalagd lektion
om genus och medicin
I|UQ\DQWDJQDOlNDUVWXGHQWHU
Ħ -DJ lU JODG DWW 0)) InWW P|MOLJKHW DWW KnOOD
I|UHOlVQLQJHQ PHQ GHW NlQQV RFNVn VRP DWW YL
EOLUHWWDOLELVHGDQ¿QQVGHWLQWHDOOVLQWHJUHUDWL
resten av utbildningen, säger Tove Nilsson.
Ħ9LLQYHVWHUDUP\FNHWLYnUXWELOGQLQJRFKKDU

Den heteronormativa
och många gånger
sexistiska och rasistiska
utbildning vi får i dag
leder till en okritisk
medicinsk forskning
och en sjukvård där
människor diskrimineras.
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Anna Thulin och Tove Nilsson läser läkarutbildningen på Göteborgs universitet och är engagerade i Medicinsk
feministisk front, en grupp för studenter på läkarlinjen i Göteborg.
UlWWWLOOHQXQGHUYLVQLQJVRPJHURVVP|MOLJKHWDWW
som färdiga läkare bedriva en god vård som är lika
I|UDOOD'HQKHWHURQRUPDWLYDRFKPnQJDJnQJHU
sexistiska och rasistiska utbildning vi får i dag
leder till en okritisk medicinsk forskning och en
sjukvård där människor diskrimineras.
Som svar på kritiken av vårdutbildningarna
VWDUWDGH 6DKOJUHQVND DNDGHPLQ I|UUD nUHW HQ
diskussion om att tillsätta genuslektorer på faĥ
NXOWHWHQ 1lU I|UVODJHW VNLFNDGHV Sn UHPLVV WLOO
LQVWLWXWLRQHUQD VWlOOGH VLJ GRFN ÀHUD UHSUHVHQĥ
tanter emot och i dagsläget är det oklart om det
blir någon sådan satsning. Anna Thulin tror att

motståndet hänger samman med en idealisering
av det naturvetenskapliga och att genus och hbt
I|UNQLSSDVPHGLGHRORJL
Ħ'HWI|UXWVlWWVDWWYLEHKDQGODUDOODOLND-XPHU
vi blir medvetna om att det inte stämmer, desto
VW|UUH lU FKDQVHQ DWW YL VRP YHUNVDPPD OlNDUH
NDQE|UMDJ|UDGHW
CHARLIE OLOFSSON jobbar
som journalist i Göteborg.

Läs mer om Medicinsk feministisk front på deras webbplats mffront.se och
håll utkik efter kommande arrangemang på deras facebooksida.
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Intersektioner
in action
Ett samtal om svenskhet, nationella
minoriteter och heteronormer
text MIKA NIELSEN
illustration CAMILLA LEKEBJER
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Intersektionella perspektiv är
populära både inom sociala
U|UHOVHU RFK LQRP IRUVNQLQJ
Med andra ord perspektiv som
E|UMDU PHG HQ XWJnQJVSXQNW
i att maktordningar hänger
VDPPDQRFKDWWDQDO\VRFKSROLĥ
WLNGlUI|URFNVnPnVWHJ|UDGHW
Vi påverkas helt enkelt inte av
heteronormativitet och rasism
isolerat från varandra. Istället
KlQJHU GHVVD VWUXNWXUHOOD I|Uĥ
hållanden samman.
I samtal med Simon Holender
RFK-RKQQ\5XQQHUVWDP7DLNRQ
som är engagerade i både

nationella minoritetsfrågor och
KEWĥIUnJRUEOLUGHWWDW\GOLJW
'HQ QDWLRQHOOD PLQRULWHWVĥ
politiken blev ett eget politikĥ
RPUnGH L 6YHULJH nU  HIWHU
DWW ULNVGDJHQ  EHVOXWDW
DWW JRGNlQQD UDWL¿FHULQJHQ DY
WYn (XURSDUnGVNRQYHQWLRQHU
UDPNRQYHQWLRQHQRPVN\GGI|U
nationella minoriteter och stadĥ
JDQ I|U ODQGVGHOVĥ HOOHU PLQRULĥ
tetsspråk. Ramkonventionen
innehåller ett åtagande från
VWDWHUQDVVLGDDWWDNWLYWVN\GGD
och främja minoriteters villkor.
Bland annat betonas rätten

DWW LQWH XWVlWWDV I|U GLVNULĥ
PLQHULQJ (WW DY VSUnNVWDGĥ
JDQV |YHUJULSDQGH PnO lU DWW
VWDWHQ VND VN\GGD RFK IUlPMD
minoritetsspråken.
6LPRQ +ROHQGHU ERU L /XQG
OlVHU WLOO SV\NRORJ RFK KDU HWW
stort engagemang i judiskt reliĥ
JL|VW I|UHQLQJVOLY %ODQG DQQDW
KDUKDQYDULWHQJDJHUDGL-XGLVND
FHQWUHW L /XQG +DQ KDU RFNVn
ett stort engagemang i transfråĥ
gor. Han pekar på svårigheter
DWWEOLEHNUlIWDGI|UÀHUDDYVLQD
identiteter samtidigt.
, PDMRULWHWVVDPKlOOHW ¿QQV

i transaktivismen och i vissa
KEWĥI|UHQLQJDUHQI|UVWnHOVHI|U
och bekräftelse av att han är
WUDQVSHUVRQ 'lU XSSOHYHU KDQ
däremot att han blir ifrågasatt
som troende jude. I judiska rum
blir han bekräftad som jude
men ifrågasatt som transperĥ
VRQ 0LOM|HUQD GlU KDQV ROLND
LGHQWLWHWHUInUSODWVI|UVWnVRFK
bekräftas på en och samma gång
lURHUK|UWEHJUlQVDGH
Han berättar om en situation
som är ett undantag från detta
JHQRPDWWEnGHKDQVN|QVLGHQĥ
titet och hans judiska identitet
inte bara får plats utan även blir
EHNUlIWDGH , HQ V\QDJRJD KDQ
YDQOLJWYLV LQWH EHV|NHU KlOVDGH
rabbinen glatt i samband med
HWW EHV|N +DQ NRP RFK YlOĥ
komnade honom, gav honom
med självklarhet en lånekippa,
en form av huvudduk eller
NDORWW VRP ElUV L V\QDJRJDQ
RFKYLGDQGUDUHOLJL|VDWLOOIlOOHQ

som är manligt kodad, och plaĥ
cerade den utan att tveka på
KDQV KXYXG 'HQ KDQGOLQJHQ
YDU RHUK|UW EHW\GHOVHIXOO I|U
den dubbla bekräftelse som den
innebar. Simon kände sig accepĥ
terad, inte som jude men trans,
eller trans men jude, utan som
båda två samtidigt.
, GHQ HJQD I|UHQLQJHQ KDU
hans engagemang och kunĥ
skaper lett till att det ibland
funnits med transperspektiv i
diskussionerna. Han har dock
RFNVn XSSOHYW ROLND W\SHU DY
repressalier på grund av sin
WUDQVLGHQWLWHW 'HW KDU KDQGODW
om att andra inte väljer att kalla
KRQRPI|UKDQVUlWWDSURQRPHQ
eller att han får kommentarer
I|UVLWW\WWUH$WWKDHWWN|QVXWĥ
WU\FNVRPLQWHJRGWDVVRP´GHW
UlWWD´I|UDQWLQJHQNYLQQRUHOOHU
män, har väckt reaktioner. Hans
erfarenheter av olika positioner
KDU JLYLW P|MOLJKHWHU DWW I|UVWn

ROLND PDNWI|UKnOODQGHQ
och han säger
ĥ -DJ KDU KDIW VW|UUH
problem generellt som
kvinna än homosexuell
LQRPGHWMXGLVNDI|UHQLQJVOLYHW
Att vara transsexuell däremot
J|UPLJQRJWLOORXWFDVW
2FNVn -RKQQ\ 5XQQHUVWDP
7DLNRQERUL6NnQH,0DOP|QlUĥ
mare bestämt, där han arbeĥ
WDU Sn HWW /66ĥERHQGH RFK lU
HQJDJHUDG L 5)68 0DOP|
Genom sina erfarenheter av
att vara rom och homosexuell,
märker han precis som Simon
av majoritetssamhällets normer
kring svenskhet. Från svenskar
som inte problematiserar dessa
QRUPHUInUKDQLQWHVlOODQK|UD
att han inte både kan vara rom
RFK E|J 'HW NDQ VHV VRP HWW
W\GOLJW H[HPSHO Sn DWW QRUPHU
och maktordningar hänger ihop.
6YHQVNKHW I|UNQLSSDV PHG GHW
moderna, det jämställda och det
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toleranta. Samtidigt kopplas det
LFNHĥVYHQVND LKRS PHG H[HPĥ
pelvis patriarkala och andra
ickemoderna värden. Även om
RFNVnVYHQVNKHWHQKDUHQW\GOLJ
heteronormativ utgångspunkt
innebär
svenskhetsnormer
I|UHVWlOOQLQJDU RP DWW GHW EDUD
är etniska svenskar som är eller
kan vara homosexuella. Något
VRPLQQHElUHWWVWRUWRV\QOLJJ|ĥ
UDQGH $WW -RKQQ\ 5XQQHUVWDP
7DLNRQ lU KRPRVH[XHOO J|U DWW
han av en del uppfattas som
´OLWHPHUVYHQVN´

+DQ EHUlWWDU YLGDUH DWW ÀHUD
URPVND KEWĥSHUVRQHU YlOMHU DWW
inte komma ut som romer i
HWW VYHQVNW KEWĥVDPPDQKDQJ
antagligen på grund av en osäĥ
kerhet kring hur man skulle bli
EHP|WW L HWW VYHQVNW VDPKlOOH

Från romskt håll betraktas
-RKQQ\DYHQGHOVRPLFNHĥURP
XWLIUnQ GH I|UHVWlOOQLQJDU VRP
MXVW QlPQGHV 'HW lU VYnUW DWW
EOL VHGG VRP EnGH KEWĥSHUVRQ
och rom samtidigt.
När det gäller romska

Hbt-frågor är osynliga i den nationella minoritetspolitiken i
Sverige. Våren 2009 valde Ungdomsstyrelsen att i en utredning
om minoritetskvinnors villkor, helt stryka alla resultat som
rör kvinnor som är hbt-personer. Se vidare: http://www.
newsmill.se/artikel/2009/06/25/ungdomsstyrelsen-bryrsig-inte-om-utsatta-minoritetsgrupper

sammanhang, upplever inte
-RKQQ\DWWGHWlUP|MOLJWDWWYDUD
|SSHQVRPKEWĥSHUVRQRPPDQ
samtidigt vill delta i släktens
gemenskap till hundra procent.
ĥ 7URWV YHWVNDSHQ DWW MDJ
InU RɱUD GHODU DY PLQ URPVND
gemenskap har jag valt att vara
|SSHQ -DJ NRP XW I|U VOlNWHQ
i samband med min och min
PDQVI|UORYQLQJGnYDUMDJ
31 år.
-RKQQ\ HIWHUO\VHU DWW VDPKlOĥ
leliga institutioner ges konkreta
XSSGUDJ I|U DWW DUEHWD PHG

frågorna, samhället måste ta sitt
DQVYDU I|U DWW IUlPMD JUXSSHUĥ
nas villkor. Han ser ett behov
DY IRUXP GlU GHW lU P|MOLJW DWW
YDUD URP RFK KEWĥSHUVRQ VDPĥ
tidigt och det skulle dessutom
EHK|YDV LQVDWVHU VRP J|U GHW
P|MOLJWDWWV|NDVW|GRFKUnGYLD
internet.
ĥ 'HW lU RFNVn YLNWLJW DWW
bidragsgivare ställer krav i samĥ
EDQG PHG DWW PDQ JHU I|UHQĥ
ingar bidrag, något som naturĥ
ligtvis inte bara gäller romska
I|UHQLQJDU 0HQ SUHFLV VRP

man ställer jämställdhetskrav
Sn I|UHQLQJDU VRP InU SHQJDU
PnVWHPDQRFNVnVWlOODKEWĥNUDY

MIKA NIELSEN
har
arbetat
med utredningar kring nationella minoriteter och makt.
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ALL THE QUEERS ARE WHITE, ALL
THE BLACKS ARE HOMOPHOBES,
BUT SOME OF US ARE BRAVE.

text SISSELA NORDLING BLANCO
illustration CAMILLA LEKEBJER

(QDYGHK|JVWXSSVDWWDSHUVRQHUQDLQRP5)6/
XWWU\FNWHXQGHUHWWSDQHOVDPWDOVRPMDJYDUSnDWW
GHW LGDJ LQWH ¿QQV någon invandrarorganisation
VRP XWWDODW HWW VW|G I|U KEWĥFRPPXQLW\W ,QWH
HQHQGDDOOWVn9DGVW|ULJWDYKRQRPDWWVlJDVn
WlQNWHMDJI|UGHWlUMXLQWHVDQW9DGPHQDUKDQ"
7LOO DWW E|UMD PHG NDQ GHW YDUD EUD DWW UHGD XW
begreppen. Vad är en invandrarorganisation och

YLONDlUKEWĥFRPPXQLW\W"%HWHFNQLQJHQLQYDQGĥ
rarorganisation avser oftast en organisation vars
PHGOHPVEDVWLOOVW|UVWDGHOHQEHVWnUDYSHUVRQHU
med invandrarbakgrund och där själva utgångsĥ
SXQNWHQ I|U RUJDQLVHULQJHQ KDU HQ NRSSOLQJ WLOO
GHWWD 7LOO H[HPSHO DWW PDQ RUJDQLVHUDU VLJ I|U
DWW I|UElWWUD LQYDQGUDGH SHUVRQHUV SRVLWLRQ L
VDPKlOOHW HOOHU I|U DWW VNDSD VRFLDOD DNWLYLWHWHU
tillsammans med personer som talar samma
PRGHUVPnO VRP HQ VMlOY 2FK KEWĥFRPPXQLW\W"
'HWlUXQJHIlUVDPPDVDNIDVWI|UKEWĥSHUVRQHU
6n9DUI|UlUGHWKlUXWWDODQGHWRPDWWGHWLQWH
¿QQV QnJRQ LQYDQGUDURUJDQLVDWLRQ VRP VW|GMHU
KEWĥFRPPXQLW\WVnVW|ULJW"+HOWHQNHOWI|UDWW
GHWRV\QOLJJ|UPnQJDPlQQLVNRUVHUIDUHQKHĥ
WHUDYRFKPRWVWnQGPRWI|UWU\FN'HWlU
HWWXWWDODQGHVRPE\JJHUXSSPRWVlWWĥ
QLQJDUPHOODQROLNDU|UHOVHUXWDQQnJUD
Q\DQVHURFKXWDQDWWVHWLOOGHNRSSĥ
OLQJDURFK|YHUODSSQLQJDUVRP¿QQV
Genom att ställa invandrarcomĥ
PXQLW\W RFK KEWĥFRPPXQLW\W PRW
varandra säger man också vilka orgaĥ
nisationer som får representera vilka
U|UHOVHU0HGDQKEWĥU|UHOVHQDQWDJOLJHQ

DQVHV YDUD OLNW\GLJW PHG
VDPPDQVlWWQLQJHQ 5)6/
 6WRFNKROP 3ULGH  6)4
ĪVRP XQGHUI|UVWnWW inte är
LQYDQGUDUI|UHQLQJDUī Vn InU
invandrarorganisationerna
EOL OLNW\GLJD PHG QLGELOGHQ
DY HWW JlQJ PDFKRI|UHQLQJDU
VRPYDUNHQEU\UVLJRPDWWSUREOHĥ
PDWLVHUD VH[LVP HOOHU KRPRĥ ELĥ RFK
WUDQVIREL 'H KlU PRWVlWWQLQJDUQD RP|Mĥ
OLJJ|U HQ LGHQWL¿NDWLRQ PHG ElJJH U|UHOVHUQD
RFKOHGHUWLOODWWKEWĥSHUVRQHURFKSHUVRQHUVRP
NlPSDU I|U KEWĥUlWWLJKHWHU SHU DXWRPDWLN VHV
VRP WLOOK|UDQGH GHQ VYHQVND QDWLRQHQ YL SDVĥ
VHUDU VRP ´VYHQVND´ RDYVHWW EDNJUXQG RFK J|UV
WLOO XQGDQWDJ PHGDQ GHQ |YHUJULSDQGH ELOGHQ
DY KXU HQ ´LQYDQGUDUH´ lU I|UEOLU RI|UlQGUDG
Invandraren är fortfarande en traditionell och
EDNnWVWUlYDQGHSHUVRQVRPXWJ|UHQIDUDI|UGHQ
VYHQVNDKEWĥU|UHOVHQ3nVDPKlOOVQLYnInUGHKlU
I|UHVWlOOQLQJDUQD DOOUD W\GOLJDVW NRQVHNYHQVHU
i migrationspolitiken, i till exempel alliansparĥ
WLHUQDVI|UVODJRPKnUGDUHDV\OUHJOHURFKVYHQVNĥ
KHWVNRQWUDNW0HQGHInURFNVnNRQVHNYHQVHUI|U
KXUYLIRUPXOHUDUKEWĥSROLWLNHQRFKGHVVDNW|UHU
(QRUJDQLVDWLRQVRPOLJJHUPLJYDUPWRPKMlUWDW
lU ,QWHUIHP 'HW VWDUWDGH VRP HQ WDQNHVPHGMD
RFKUHVXUVFHQWHUI|UNYLQQRUPHGXWOlQGVNEDNĥ
JUXQGPHQNDOODUVLJQXPHUDI|UHQIHPLQLVWLVN
DQWLUDVLVWLVN WDQNHVPHGMD RFK UHVXUVFHQWHU 'HW
är en organisation där allianser med andra organiĥ
sationer är en central del av verksamheten.
7LOOK|VWHQNRPPHU,QWHUIHPDWWDQRUGQD
en internationell konferens med aktivister och

forskare från olika delar av världen. Konferensen
kommer att äga rum i samarbete med Uppsala
Pride. Initiativtagarna till Interfem var Rita
Creighton och Zakia Khan, nuvarande vice
RUGI|UDQGHI|U,QWHUIHP5LWD&UHLJKWRQI|GGHV
L 86$  RFK YDU YHUNVDP LQRP PHGERUJDUĥ
UlWWVU|UHOVHQ JD\U|UHOVHQ RFK GHQ IHPLQLVWLVND
U|UHOVHQL86$RFK6YHULJHIUnQĥWDOHWIUDP
WLOOKHQQHVERUWJnQJ+RQYDUPHGLDUEHĥ
tet med Stockholm Pride och brukade alltid
åka längst fram i paraden i Stockholm på sin
PRWRUF\NHO
(Q DQQDQ LQWUHVVDQW RUJDQLVDWLRQ lU$UDELVNW
initiativ. Arabiskt initiativ är en organisation som
DUEHWDUI|UDWWO\IWDIUnJRUVRPEHU|UKEWĥSHUVRĥ
ner med arabisk och muslimsk bakgrund i Sverige
RFK I|U KEWĥUlWWLJKHWHU L DUDEYlUOGHQ $UDELVNW
initiativ välkomnar alla, men majoriteten av de
aktiva har arabisk och muslimsk bakgrund.
Sedan har vi SIOS kvinnokommitté. SIOS är
HWW VDPDUEHWVRUJDQ I|U LQYDQGUDURUJDQLVDWLRQHU
i Sverige. I beskrivningen av kvinnokommitténs
SnJnHQGHVHPLQDULHVHULHVWnUGHW´YLNRPPHUDWW

Rubriken anspelar på antologin All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave (red.
Gloria T. Hull, Patricia Bell Scott, Barbara Smith, 1982) vars texter kritiserar den amerikanska kvinnoforskningens
oproblematiserade vithet.
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GLVNXWHUD KXU UDVLVP RFK LQWROHUDQV ĪLVODPRIREL
antiziganism, afrofobi och homofobi gestaltar sig,
VDPWYDGYLNDQJ|UDI|UDWWPRWYHUNDGHQQDī´
Vad jag vill säga är att dessa personers kamp
lU H[DNW YDG VRP RV\QOLJJ|UV L RFK PHG JUlQVĥ
GUDJQLQJHQ PHOODQ HWW ´KEWĥFRPPXQLW\´ RFK HWW
´LQYDQGUDUĥFRPPXQLW\´VDPWVPXWVNDVWDQGHWDY
det senare.
Kristin Tran påpekar i sin genuskandidatuppĥ
sats Chicana feminism att queerteorin i Sverige
ofta framställt heteronormativitet som enbart en
IUnJDRPJHQXVRFKVH[XDOLWHWĦWLOOVNLOOQDGIUnQ
TXHHUWHRULL86$VRPLVW|UUHXWVWUlFNQLQJXQGHUĥ
V|NWKHWHURQRUPHQLUHODWLRQWLOOUDVL¿HULQJVSURĥ
FHVVHURFKUDVLVP7UDQIUnJDUVLJYDUI|U&KHUULH
Moragas och Gloria Anzaldúas Chicana feminism
LQWH GLVNXWHUDWV L VW|UUH XWVWUlFNQLQJ L VDPEDQG
med queerteori i Sverige och nämner queerteoreĥ
tikern Ian Barnard som säger att många queerteoĥ
UHWLNHUKDU´ZKLWHZDVKHG´ELOGHQDYKEWĥSHUVRQHU
genom att uteslutande fokusera på sexualitet och
genus. Barnard menar att all politik som endast
IRNXVHUDU Sn VH[XDOLWHW RFKHOOHU JHQXV ĪWH[
¶OHVELDQ VHSDUDWLVP¶ ¶4XHHU 1DWLRQ¶ ¶/HVELDQ
DQG *D\ 6WXGLHV¶ī NRPPHU DWW UHVXOWHUD L HQ YLW
politik, eftersom det i västvärlden endast är vita
människor som har privilegiet att se sin ras som
HQRPDUNHUDGRFKLUUHOHYDQWDQDO\VNDWHJRUL
$WW YLWKHW L 6YHULJH RIWD lU RV\QOLJW I|U YLWD
VMlOYD NDQ LOOXVWUHUDV DY PLWW I|UVWD P|WH PHG
6WRFNKROPV3ULGH+RXVHĥJUXSS'HWYDUHQWUlɱ
då Pride Houses verksamhetschefer och alla oss
XQGHU VNXOOH WUlɱDV RFK OlUD NlQQD YDUDQGUD
I väntan på tunnelbanan på väg hem kunde jag
LQWH OnWD EOL DWW VWlOOD IUnJRU NULQJ UHNU\WHULQJHQ

WLOOQnJUDDYGHDQVYDULJD-DJI|UV|NWHInVYDUSn
vad det var som gav mig en känsla av att vi var
HQ YlOGLJW KRPRJHQ JUXSS 6YDUHQ EOHY Ħ I|Uĥ
XWRPSHUVRQNHPLĦDWWGHWNXQGHKDYDULWYlUUH
samt motfrågan: på vilket sätt är vi homogena?
-DJ NXQGH LQWH In IUDP ett ord om vithet trots
DWWGHWYDUGHWVRPMDJIUnQE|UMDQKDGHUHDJHUDW
Sn-DJEUXNDUDYIHJKHWGUDPLJI|UDWWGLVNXWHUD
IUnJRU VRP U|U YLWKHW PHG YLWD PlQQLVNRU VRP
LQWH VMlOYD I|U lPQHW Sn WDO I|U DWW DQQDUV NDQ
det hända att de känner sig kränkta, blir arga,
får skuldkänslor, eller något annat okonstruktivt
VRP MDJ LQWH RUNDU WDPSDV PHG 1X EHK|YHU MX
LQWHGHQYLWD|YHUUHSUHVHQWDWLRQHQEHW\GDDWWGHQ
här gruppen är dålig på att arbeta med frågor som
U|UUDVLVPLQWHDOOV0HQMDJW\FNHUDWWLDOOI|UVLNĥ
tighet mot att framstå som mångfaldskramande
essentialister som vill ha med olika grupper utiĥ
från tankar om att man är så olika, så måste det
RFNVn¿QQDVXWU\PPHDWWIUnJDVLJYLONDNURSSDU
VRP InU YDUD PHG RFK VlWWD DJHQGDQ I|U ROLND
SROLWLVNDU|UHOVHU'HWPnVWHYDUDP|MOLJWXWDQDWW
I|UORUD PDNWSHUVSHNWLYHW RFK XWDQ DWW WLOOVNULYD
människor säregenskaper eller särperspektiv.

Sissela Nordling Blanco, är
21 år, pluggar politisk retorik
på södertörn högskola. Sissela är grundare till Uppsala
Pride, aktiv i Interfem, och
riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Under hösten 2009 startade SFQ tillsammans
med KRISS, KIM och Sensus projektet ”Religion
KMlUWD KEWµ 3URMHNWHW lU DUYVIRQGVÀQDQVLHUDW
och har syftet att öka förståelsen mellan religiösa
samfund och hbt-organisationer.
Målet är att troende hbt-personer ska känna sig
inkluderade i såväl religiösa sammanhang som i
hbt-communityt. Detta ska uppnås genom möten,
dialog och informationsspridning. Grundtanken
är att för att skapa ett öppnare klimat behöver
såväl religiösa samfund som hbt-organisationer
öka sin kompetens om religion och hbt.
Inom ramen för projektet kommer de två
projektledarna Göran Christersson och Lina
Kurttila träffa företrädare från religiösa samfund
och för hbt-organisationer och diskutera frågor
kring kunskap, värderingar och arbetsmiljö.
Utifrån detta sätts en utbildningsmodell ihop
med samtal, föreläsningar och möten som bas.
Till utbildningen kommer också ett material tas
fram.
Projektet är treårigt och drivs av Sveriges
förenade HBTQ-studenter som projektägare och
med Sensus studieförbund, KRISS (Kristna studentrörelsen i Sverige) och KIM (Kön, Identitet,
Mångfald) som projektpartners.
Projektet vänder sig till samfund inom
judendom, kristendom och islam, och hbtRUJDQLVDWLRQHU RFK V|NHU VDPDUEHWH PHG ÁHU
organisationer och samfund i Sverige.
Är du medlem i en organisation du tycker borde
vara med i projektet? Hör av dig!

Projektledare
Göran Christersson Lina Kurttila
Goran.christersson@hbtqstudenterna.se
Lina.Kurttila@hbtqstudenterna.se
0733-619 737 0704-009 040
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Framgångens baksidor
Ett samtal med queerhistorikern Jens Rydström
text SARA NILSSON & ANNA OLOVSDOTTER LÖÖV
foto MARTIN LOEB
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Ħ$OOWLGGHVVDIUDPnWEOLFNDUMDJ vardagliga, men också hur de VDWLRQHQ ¿FN +,9ĥSHQJDU RFK
lU I|U VMXWWRQ KLVWRULNHU VlJHU |NDGHUlWWLJKHWHUQDNDQInPLQĥ EOHY HQ VHUL|V VDPWDOVSDUWQHU
-HQVRFKVNUDWWDU9LKDUVDWWRVV GUH SRVLWLYD I|OMGHU Gn GH OHGHU till staten och olika organisatioĥ
QHG I|U HQ SUDWVWXQG RP KEWTĥ WLOO |NDGH NUDY Sn DWW KEWĥSHUĥ QHU 'n WRQDGH PDQ RFNVn QHU
U|UHOVHQ RFK GHVV IUDPWLG PHG soner ska anpassa sig och vara både sexualpolitiskt radikala
-HQV 5\GVWU|P VRP lU TXHHUĥ ´DQVWlQGLJD´
VWU|PQLQJDU RFK GH ´NDUQHYDĥ
KLVWRULNHUYLG/XQGVXQLYHUVLWHW
Ħ1XlUGHWWlQNEDUWI|UPRVĥ OLVND´ LQVODJHQ RFK E|UMDGH DQĥ
RFK I|UH GHWWD 5)6/ĥDNWLYLVW ter Agda att ha ett foto med sina SDVVDVLJPHQDU-HQV1lU5)6/
PHG DQVYDU I|U LQWHUQDWLRQHOOD JXOOLJD ÀDWV\VWHUG|WWUDU Sn E\ĥ professionaliserades blev det en
frågor. Vi är intresserade av rån, men samtidigt måste man KHOGHONRQÀLNWHULQRPI|UEXQĥ
KXU-HQVVRPI|OMWKEWTĥ
det mellan mer radikala
Nu är det tänkbart för moster aktivister och de som
U|UHOVHQKLVWRULVNWVHUSn
U|UHOVHQ LGDJ RFK YLOND Agda att ha ett foto med I|UKDQGODGH PHG P\Qĥ
frågor som han anser VLQD JXOOLJD ÁDWV\VWHUG|WWUDU digheterna. I och med
vara dagens viktigaste. på
byrån, men samtidigt genombrottet i massĥ
Vi hamnar snabbt i ett
måste man fråga sig vad PHGLHUQD Sn ĥWDOHW
samtal om samhällets
tonades det politiska ner
assimileringen gör. Vad är det RFK KRPRU|UHOVHQ EOHY
I|UlQGULQJ XQGHU ĥ
WDOHWGnGHWSO|WVOLJWEOHY som går förlorat med den?
V\QRQ\PW PHG IHVW RFK
I|UGHODNWLJWI|USROLWLNHU
schlager. Paradoxalt gick
DWW DUEHWD I|U KRPRUlWWLJKHWHU IUnJDVLJYDGDVVLPLOHULQJHQJ|U det hand i hand med en satsning
och om assimilationens och 9DGlUGHWVRPJnUI|UORUDWPHG på vanlighet och familj.
´KRPRNUDPDQGHWV´SULV
den? Och på vilket sätt tvingas
-HQVPHQDUDWWĥWDOHWV´KRĥ
-HQV VRP IRUVNDW RP SDUWĥ YLDWWDQSDVVDRVV"9DGJ|UYLDYĥ PRNUDPDQGH´ KDU OHWW WLOO HQ
nerskapslagen, tar den som exĥ NDOOSnLYnUDOLYI|UDWWYDUDWLOO mainstreaming. Vill man fortĥ
HPSHOSnKXU|NDGHUlWWLJKHWHU lags?
sätta bli kramad gäller det att
både får positiva konsekvenser,
9LNRPPHULQSn5)6/VUROO tona ner det som kan väcka anĥ
i form av bättre villkor och att 8QGHU $,'6ĥHSLGHPLQ I|UlQGĥ VW|W 7LGLJDUH GUHY PDQ DNWLYW
VDPN|QDGH UHODWLRQHU J|UV PHU UDGHV 5)6/V VWDWXV Gn RUJDQLĥ IUnJRU VRP SRO\DPRUL RFK UlWĥ

WHQI|U´VWRUIDPLOMHU´DWWUHJLVWĥ
rera partnerskap var på agendan.
1XWRQDUPDQQHUGHQW\SHQDY
frågor som exempelvis utmanar
tvåsamheten på grund av risken
DWW GH VND DQYlQGDV PRW KEWTĥ
U|UHOVHQ
Ħ -DJ WURU DWW 5)6/ KDU InWW
WRQD QHU SRO\DPRULĥIUnJDQ Sn
grund av att det används mot
5)6/ RFK I|U DWW GH VRP YLOO
VNDGD 5)6/ VRP .ULVWGHPRĥ
kraterna, tar tag i såna här fråĥ
JRU Ħ ´WLWWD VQDUW KDU YL PnQJĥ
gifte, snart får man gifta sig med
GMXU´
bYHQXQJDKEWĥI|UlOGUDUKDPĥ
QDU L GHQQD NRQÀLNW PHOODQ DWW
utmana och att anpassa sig.
Ħ'HlUnHQDVLGDQWKHYDQJXĥ
ard, de som verkligen tar striĥ
den ute på dagis och i alla de här
institutionerna, å andra sidan är
GHW HWW MlWWHKnUW WU\FN Sn GHP
DWW YDUD YDQOLJD I|UlOGUDU Ħ DWW
LQWHYDUDI|UNQlSSDRFKWRNLJD
ĦI|UDWWGHPnVWHYLVDDWWGHlU
precis som vilken mamma och
pappa som helst.

+EWĥU|UHOVHQ KDU DOOWVn EOLYLW
mer polariserad i takt med att
NUDPDQGHW KDU |NDW RFK PRWĥ
ståndet minskat. Men hur var
det då med framtiden, den som
vi ville att historikern skulle sia
om?
-HQV IXQGHUDU HWW WDJ RFK Vlĥ
JHUVHGDQDWWHQYLNWLJIUnJDI|U
KEWTĥU|UHOVHQ QX RFK L IUDPWLĥ
GHQ lU DWW DUEHWD PHG KEWĥUlWĥ
tigheter globalt och samtidigt
XQGYLND DWW I|UVWlUND HQ XSSĥ
GHOQLQJ PHOODQ ´YL´ L YlVW RFK
´GHP´LUHVWHQDYYlUOGHQ
Ħ 'HW lU YlOGLJW VYnUW DWW VH
sin position, att jag lever här i
6YHULJHRFKlUGHODNWLJLHQ
lång tradition av att represenĥ
tera andra länder på väldigt enĥ
W\GLJD VlWW VRP PLQGUH XWYHFNĥ
lade; som antingen sexgalningar
eller sexpuritaner, att se var står
jag och hur beskriver jag det
här? Hur ska vi stenhårt hävda
människors rätt att leva sina liv
XWDQDWWXWVlWWDVI|U|YHUJUHSS
VDPWLGLJWVRPYLVNDNXQQDI|Uĥ
stå hur olika kulturer gnager

mot varandra och hitta en anaĥ
O\V VRP LQWH EOLU NRORQLDO" 'HW
lUGHQVW|UVWDXWPDQLQJHQ'HW
är den vikigaste frågan.

SARA NILSSON är nybliven psykolog och fd. vice ordförande
för SFQ.
ANNA OLOVSDOTTER LÖÖV
bor i Malmö och arbetar som
doktorand i genusvetenskap
vid Lunds universitet.
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Normkritiska
reflektioner
text SARA NILSSON & ANNA OLOVSDOTTER LÖÖV
illustration CAMILLA LEKEBJER
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'HQKlUDUWLNHOQWDUVLQXWJnQJVĥ
punkt i en frustration vi känt de
VHQDVWHnUHQ|YHUKXUGLVNXVVLRĥ
QHU RP I|UlQGULQJVDUEHWH I|UV
LQRP KEWTĥU|UHOVHQ 'HW VRP
fått oss att reagera är det sätt
som det normkritiska arbetssätĥ
WHWLQRPGHODUDYKEWTĥU|UHOVHQ
har blivit det självklart bästa,
och ibland även det enda, sättet
DWW EHGULYD I|UlQGULQJVDUEHWH
Sn 1RUPNULWLVND I|UKnOOQLQJVĥ
VlWWRFKPHWRGHUKDULK|JJUDG
ersatt det som numera beteckĥ
QDVVRP´WROHUDQVSHGDJRJLN´
'HWWDKDUInWWRVVDWWVWlOODRVV
ett antal frågor: Vad kan man
åstadkomma med en normkriĥ
WLVN XWJnQJVSXQNW" 9DG ¿QQV
GHW I|U EHJUlQVQLQJDU PHG GHW
KlU SHUVSHNWLYHW" 9LOND U|VWHU
InU K|UDV L GHQ QRUPNULWLVND
kampen?
0HQ I|UVW HQ OLWHQ EDNJUXQG
I|U GHQ VRP WLGLJDUH YDUNHQ
K|UWRUGHQQRUPNULWLNHOOHUWRĥ
leranspedagogik. Normkritiken

har sin grund i queerteoretiska
LIUnJDVlWWDQGHQ DY GHW ´QRUPDĥ
OD´RFKP|MOLJJ|UHQJHQRPJULĥ
SDQGH NULWLN DY VDPKlOOHW 'HQ
lägger inga krav på minoritetsĥ
JUXSSHUDWWDQSDVVDVLJI|UDWWEOL
DFFHSWHUDGH DY PDMRULWHWHQ (Q
VW\UND lU DWW QRUPNULWLNHQ LQWH
återigen pekar ut vissa grupper
VRPGH´DQGUD´RFKDWWGHQV\Qĥ
OLJJ|UGHI|UGHODUGHVRPWLOOK|U
QRUPHQ KDU 'HVV P|MOLJKHWHU
DWW VNDSD DWWLW\GI|UlQGULQJ KRV
VWDUNWKEWĥIREDJUXSSHUlUGRFN
mer tveksamma. Målet är ett
VDPKlOOHIULWWIUnQI|UWU\FNDQGH
normer och utgångspunkten är
att om vi blir medvetna om hur
YL XWGH¿QLHUDU DQGUD VRP DYYLĥ
kare så kommer vi att sluta med
det. I ett sådant samhälle skulle
I|UWU\FN VRP WUDQVIREL RFK
rasism inte längre existera.
Toleranspedagogiken utgår
IUnQ HWW VRFLDOSV\NRORJLVNW
antagande om att människor
lUUlGGDI|UGHWGHLQWHNlQQHU

WLOO Ħ GHW IUlPPDQGH *HQRP
kontakt och kunskap om det
IUlPPDQGH VND GHWWD J|UDV
PHUOLNWRFKUlGVODQI|UGHWVND
GlULJHQRP PLQVNDV (Q VW\UND
med toleranspedagogiken är att
GHQNDQXSSO\VDRPUHQDVDNIHO
såsom att homosexualitet och
SHGR¿OL VNXOOH YDUD VDPPD VDN
HOOHUDWWKEWTĥSHUVRQHUXWJ|UHWW
hot mot samhällets fortlevnad.
'HVV P|MOLJKHWHU DWW XWPDQD
bilden
av
heterosexualitet
som det mest normala är dock
mer begränsade och den makt
som heterosexuella har att
YlOMD DWW ĪLQWHī WROHUHUD KEWTĥ
personer
ifrågasätts
inte.
7ROHUDQVSHGDJRJLNHQ |QVNDU
HWWVDPKlOOHGlUYLI|UVWnUDWWYL
LQWHlUVnROLND'HQJ\QQDURIWD
GHVRPlUPHVW´QRUPDOD´LQRP
den avvikande gruppen medan
GH VRP lU PHVW ´DYYLNDQGH´
nästan kan ses som ett problem
GnGH´I|UVWlUNHU´ELOGHQDYKHOD
gruppen som avvikande.

2004 myntade Gunilla Edemo och Joakim Rindå begreppen
queerpedagogik/normkritik och toleranspedagogik i
metodmaterialet Någonstans går gränsen. Utgångspunkten
för queerpedagogik var att tidigare förändringsarbete
bedrivits enligt en ”toleranspedagogisk” modell, vilken
författarna menar är problematisk både utifrån dess
utgångspunkter, men också syn på förändring och konkreta
metoder.
Vad händer då när normkriĥ
tiken blir det enda rätta och
WROHUDQVSHGDJRJLNHQ I|UNDVWDV"
Vi menar att det resulterar i
DWW HQ YLVV W\S DY IUnJRU GULYV
medan andra frågor hamnar
L VN\PXQGDQ 'HW InU RFNVn
NRQVHNYHQVHU I|U YHP VRP LQĥ
NOXGHUDVLKEWTĥNDPSHQRFKI|U
YHPVRPInUWRONQLQJVI|UHWUlGH
QlU NDPSHQ VND GH¿QLHUDV7Rĥ
leranspedagogik riskerar att
IUlPVW J\QQD GH KEWTĥSHUVRQHU
som sticker ut minst; den masĥ
NXOLQDE|JHQRFKÀDWDQVRPlU
VRPHQ´YDQOLJ´WMHM1RUPNULWLN
KDUElWWUHP|MOLJKHWHUDWWGULYD
HQ NDPS I|U N|QV|YHUVNULGDUH
RFKI|UKEWTĥSHUVRQHUVRPLQWH
vill leva vanliga svenssonliv och
GHQ KDU SRWHQWLDO DWW I|UlQGUD
V\QHQ Sn N|Q RFK VH[XDOLWHW
i grunden. Utifrån enbart ett
QRUPNULWLVNW I|UKnOOQLQJVVlWW
¿QQVGRFNULVNHQDWWYLNRPPHU
missa att driva de frågor som
NlQQV PHVW DQJHOlJQD I|U H[ĥ

HPSHOYLVGHKEWTĥSHUVRQHUVRP
OHYHULHQVnKEWĥIRELVNNRQWH[W
DWW DQSDVVQLQJ I|U VWXQGHQ lU
GHWHQGDVlWWHWDWW|YHUOHYD)|U
dem skulle kanske en betoning
DYOLNKHWHUQDPHOODQKEWĥSHUVRĥ
ner och andra underlätta mer.
'HQ SRODULVHULQJ VRP LEODQG
sker idag, när normkritik framĥ
ställs som bättre än toleranspeĥ
dagogik och ska fungera i alla
VLWXDWLRQHUULVNHUDUDWWRV\QOLJĥ
J|UD EnGH GH I|UGHODU VRP NDQ
¿QQDV PHG WROHUDQVSHGDJRJLN
RFK DWW GHW NDQVNH RFNVn ¿QQV
KHOWDQGUDPHWRGHUVRPlUHɱHNĥ
WLYDI|UDWWQnYnUDPnO5LVNHQ
¿QQV RFNVn I|U HQ
hierarkisering där
PDQ VRP KEWĥSHUVRQ
RFK DNWLYLVW NDQ I|UD ´IHO´
kamp om man vill driva frågor
PHG HQ ´WROHUDQVLJ´ XWJnQJVĥ
punkt. Normkritiken riskerar
då att bli en norm i sig där den
som saknar det rätta perspektiĥ
vet blir den avvikande.

9nU I|UKRSSQLQJ lU DWW
NDPSHQĪHUQDī I|U I|UElWWULQJ
DY KEWTĥSHUVRQHUV OLYVYLOONRU
inte ska fastna i/reduceras till
HQNDPSRPKXUI|UlQGULQJHQ
ska åstadkommas utan att de
olika metoderna snarare ska
få samexistera i det praktiska
DUEHWHW Ħ lYHQ RP GH PRWVlĥ
JHU YDUDQGUD WHRUHWLVNW /nW
RVV I|UVW WDOD RP YLOND PnO YL
YLOOXSSQnRFKVHQIXQGHUD|YHU
vilken metod som bäst tar oss
dit. Om metoden och våra utĥ
JnQJVSXQNWHU InU VW\UD PnOHQ
utan diskussion kring vad vi
YlOMHU ERUW ¿QQV ULVNHQ DWW
NDPSHQGH¿QLHUDVDYGHPVRP
KDU ElVW P|MOLJKHWHU DWW J|UD
VLQD U|VWHU K|UGD RFK LQWH DY
GH ĪROLNDī EHKRY VRP ¿QQV 'n
riskerar vi att missa mål som är
YLNWLJD I|U KEWTĥSHUVRQHU YDUV
U|VWHULQWHlUOLNDWRQJLYDQGH
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STYRELSEN
Camilla Nylundh
Ålder: 24
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning:
förbundsordförande för SFQ
– Jag vill arbeta med att
skapa en sammanhållen
organisation där alla känner
delaktighet och tillsammans
kan förverkliga våra mål för
2010.

Karin Melin
Ålder: 26
Bostadsort: Born and raised i Skövde
PHQKDUQ\OLJHQÁ\WWDWWLOO*|WHERUJ
Sysselsättning: Ledamot i SFQ:s
förbundsstyrelse, andre vice
kårordförande på Studentkåren i
Skövde
– Jag vill arbeta med SFQ’s interna
organisation och även vara en tydlig
kontakt ut mot lokalavdelningarna.
Min önskan är att göra det lättare
för SFQ som helhet att ta del av och
följa förbundsstyrelsens arbete.

Sanna Nilsson
Ålder: 24
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Lärarstudent sista terminen och vice
förbundsordförande för SFQ
– Jag vill jobba för att öka kontakten och kommunikationen
mellan förbundsstyrelsen och lokalavdelningarna. Genom
samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom
förbundet tror jag att varje enskild lokalavdelning stärks
och på vis lättare kan sprida kunskaper kring normkritik,
heteronormativitet och HBTQ-frågor i allmänhet.
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Pe r n i l l a J o h a n s s o n
Ålder: 32
Bostadsort: Skövde
Sysselsättning: Studerar till
sjuksköterska
– Jag skulle vilja arbeta med
precis allt! Särskilt med
transfrågor som så gravt
eftersatta att det är omöjligt
att inte prioritera. Jag tycker
även att det internationella
arbetet är intressant.

Simon Holender
Ålder: 33
Bostadsort: Lund
Sysselsättning: Psykologstudent
– Jag vill framförallt jobba med
tillgänglighet för funkisar och att
inkludera lokalavdelningarna mer.

Lex Björsmo
Ålder: 22
Bostadsort: Linköping
Sysselsättning: Pluggar genusvetenskap
och språk
– Jag vill arbeta med att integrera
lokalavdelningarna och riksförbundet,
SFQ ska kännas som en del av alla
lokalavdelningar. Jag brinner särskilt
för transfrågor och jämställdhet.
Viola Arvidsson
Ålder: 21 år
Bostadsort: Umeå
Sysselsättning: Läser genusvetenskap.
– Jag vill arbeta med att utveckla SFQ:s
administrativa uppbyggnad för att underlätta
verksamhet på både lokal- och nationell
QLYn(NRQRPLRFKÀQDQVLHULQJVNDYDUDWYn
peppande ord fyllda med optimism!

Matilda Lindgren
Ålder: 28
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Läser masterprogram i genusvetenskap på
Södertörns högskola
– Jag vill utveckla och aktivt diskutera SFQ:s visioner, vidga
utrymmet och kunskapen kring antirasistiska frågor inom
hbt- och studentpolitiken och verka för samarbets- och
kunskapsutbyte internationellt. Jag vill också verka för
att den nya hemsidan ska vara ett forum som underlättar
kommunikation, närhet och delaktighet mellan förbundets
medlemmar.

Fej Skantz
Ålder: 23
Bostadsort: Tensta/Norrtälje
Sysselsättning: Arbetar som sjuksköterska samt läser
genusvetenskap och folkhälsa.
– Jag vill arbeta med tillgänglighet på så många plan som möjligt.
Genom detta tror jag att hela världen kan bli bättre - att se
att alla individer har sina kamper och att vi tillsammans kan bli
starkare. För mig är tillgänglighet ett långt bredare begrepp än
att ta sig upp för en trappa!

Micael Sverkersson
Ålder: 25 år
Bostadsort: Växjö
Sysselsättning: Administratör vid
Linnéuniversitetet
– Jag vill vara med och se till att
SFQ fortsätter att vara en fantastisk
förening samtidigt som den utvecklas.
Varje dag blir människor trakasserade
för något som de bara är - så länge
YlUOGHQVHUXWVnÀQQVP\FNHWDWW
kämpa för!

Cinna Gärdenfors
Bostadsort: Lund
Ålder: 24
Sysselsättning: pluggar nationalekonomi
– För mig är SFQ till stor del den
avdelning jag själv är aktiv i, och
huruvida den kommer att läggas ner
eller annars utvecklas under 2010.
Därför deltar jag som styrelseledamot
i ett projekt som går ut på att besöka
lokalavdelningar och se hur vi jobbar,
samt att ta reda på hur det går att
hitta pengar till lokalavdelningarnas
verksamhet.

Bernd Gädtke
Bostadsort: Umeå
Sysselsättning: Studerar pedagogik vid
Umeå universitet
– En viktig frågan för mig är hur trans
kan bättre integreras i vårt samhälle
och hur det är att vara hbt-person i
mindre städer och byar.
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foto LINNEA ORNSTEIN

Vad håller ni på med?
Olov Kriström, värdinna för Göteborgs Queerinstitut
Vad håller ni på med?
– Göteborgs Queerinstitut är ett öppet aktivistnätverk som verkar för att störta heterosamhället
i gruset och på dess ruiner bygga en ny värld där jämlikhet råder. Vi arbetar framförallt med att
skapa, samla och sprida sexualrevolutionära begär, uttryck och erfarenheter och bygger gärna
allianser med dem som vill ungefär detsamma som vi. Den praktiska verksamheten formas av
alla som är med.
Vilka frågor är aktuella?
– Som exempel på våra senaste aktiviteter kan nämnas våra interventioner under HBT-festivalen
i Göteborg. Vi samlade det största blocket i den avslutande Regnbågspromenaden, en markering
i svart där vi ville politisera frågan om parader och dessas funktioner. Det blev också en kupp på
VFHQHQGlUHWWSDUVRPVNXOOHYLJDVLVWlOOHWK|OOHWWSURWHVWWDOPRWlNWHQVNDSVQRUPHURFKI|UÁHU
möjligheter till mångfaldiga relationer. Framöver är det tal om läsegrupp kring intersektionell
RFK TXHHU PDU[LVP QnJRQ VRUWV I\VLVN P|WHVSODWV L IRUP DY FDIp RFK GHW nUOLJD ÀUDQGHW DY
Heterohatets Dag. En förenande tanke bakom alla dessa frågor är att skapa forum för samtal för
att kollektivisera såväl lust som hat. Samtidigt vill vi också arbeta för en kollektiv förändring av
de strukturer utanför oss som sätter gränserna för våra liv.
Vad är nästa steg för hbtq-rörelsen?
– Den rörelse vi är en del av tar hela tiden kliv åt alla möjliga
håll, helst samtidigt och i motsatta riktningar. Det är viktigt
att ifrågasätta föreställningen om olika steg som tas efter
varandra, eftersom maktordningar ofta hänger ihop. Det bästa
DOODNDQJ|UDDWWXWJnIUnQGHVLWXDWLRQHUGHVMlOYDEHÀQQHUVLJ
i och se hur det på bästa sätt går att skapa nya allianser, nya
levnadsmöjligheter och nya arenor för motstånd och möten.
Från vår horisont tänker vi då att just ett konkret rum för att
kunna samlas vore bra, för att skapa kontinuitet och nå utanför
de redan invigdas krets.
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Ali Albasri, Arabiskt initiativ
Vad håller ni på med?
– Framförallt arbetar vi med att bekämpa olika typer av förtryck
baserad på kön, sexualitet, etnicitet och religiös bakgrund. Syftet
lU DWW IUlPMD LQNOXGHULQJHQ GHODNWLJKHWHQ RFK LQÁ\WWDQGHW DY
hbt-personer med invandrarbakgrund och i synnerhet med
arabisk och muslimsk bakgrund. Vi arbetar också för att vara
en mångkulturell mötesplats för hbt-personer genom att bl.a
anordna fester. Internationellt vill vi lyfta mänskliga rättigheter
och hbt-rättigheter och samarbeta med andra hbt-grupper.
Vilka frågor är aktuella?
² -XVW QX GULYHU YL HWW VDPYHUNDQVSURMHNW NULQJ KEWÁ\NWLQJDUV
situation. Vi har sedan vi startat kommit i kontakt med många
hbt-personer som är nya i Sverige och känt att vi måste göra något
för den gruppen. Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter
mellan olika aktörer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt
med hbt-personer som emigrerat till Sverige och titta på om det
går att samverka för att förbättra situationen för gruppen hbtÁ\NWLQJDU0nQJDLPPLJUDQWHUKDUHQVYnUVLWXDWLRQRFKInULQWH
den hjälp de behöver, särkilt hbt-personer.
Vi planerar också en stor fest på Prideveckan som ska spela
orientalisk, latino och eurovision music. Vi har tänkt vara på
Södra teatern. Vi kommer också att ha två samtal på Pride House,
det första är om heder och kulturrasism, och det andra om makt
RFKLQÁ\WDQGHLQRPKEWVDPKlOOHW'lUNRPPHU6)4VRUGI|UDQGH
att vara med.
Vad är nästa steg för hbtq-rörelsen?
– Om du frågar mig så är det att arbeta för en anti-rasistisk hbtqrörelse som är mer inkluderande för hbtq-personer med andra
etniska ursprung och som bättre når ut till de mest utsatta hbtqpersoner som inte talar svenska och som idag är exkluderade
bland annat p.g.a språkliga hinder och som har svårt att göra sin
röst hörd bland myndigheter och institutioner. En annan viktig
utmaning är att samarbeta och föra en aktiv hbtq-politik och
motverka homofobi bland invandrargrupper i Sverige.
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SADOMASOCHISMENS
HISTORIA
text CHARLIE OLOFSSON
illustration CAMILLA LEKEBJER

Det tog nästan tio år för
Kim Herburt att bestämma
ämne för sin avhandling.
Nu är han igång med kartläggningen av sadomasochismens historia i Sverige,
men många spår är för alltid
utsuddade.
Ħ Bevisen försvinner och
därför är det så viktigt att
den här historien skrivs.
.LP
+HUEXUW
E|UMDGH
som doktorand i historia vid
Stockholms universitet redan
PHQI|UVWQlVWDQWLRnUVHĥ
nare bestämde han vad avhandĥ
lingen skulle handla om.
Ħ-DJJLFNWLOOPLQKDQGOHGDUH
och beklagade att det tagit så
OnQJWLGPHQ¿FNWLOOVYDUDWWGHW
kanske var just den tid som uniĥ
YHUVLWHWHWEHK|YGHI|UDWWNXQQD
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ta sig an ämnet.
Ħ 'HW lU LQWH VlNHUW DWW MDJ
hade kunnat få bra handledning
I|UWLRnUVHGDQ6HGDQGHVVKDU
queer etablerats som begrepp
inom akademin och historisk
sexualitetsforskning har slagit
igenom.
Kärnan i avhandlingen är att
NDUWOlJJD KXU 5)68V I|UKnOOĥ
ningssätt till sadomasochism
KDU I|UlQGUDWV VHGDQ RUJDQLVDĥ
WLRQHQJUXQGDGHVSnĥWDOHW
RFSU har arbetat med fråĥ
JRU VRP U|U %'60ĥXW|YDUHV
UlWWLJKHWHU VHGDQ  RFK
YDU PHG RFK WU\FNWH Sn QlU
6RFLDOVW\UHOVHQ  EHVOXWDGH
DWW WD ERUW VMXNGRPVNODVVL¿FHĥ
ringen av sadomasochister, feĥ
tischister och transvestiter.
RFSU:s arkiv berättar dock om

Inom andra vågens feminism
beskrevs sadomasochism som
en felaktig och icke önskvärd
sexualitet och de tankegångarna
vann starkt gehör inom RFSU.

en helt annan inställning. Så
VHQWVRPSnĥWDOHWWRJRUJDQLĥ
sationen kraftfullt avstånd från
sadomasochismen.
Ħ,QRPDQGUDYnJHQVIHPLQLVP
beskrevs sadomasochism som
HQ IHODNWLJ RFK LFNH |QVNYlUG
sexualitet och de tankegångarna
YDQQ VWDUNW JHK|U LQRP 5)68
säger Kim Herburt.
Ħ0DQWlQNHUVLJQlVWDQDOOWLG
sadisten som en dominant man
och masochisten som en underĥ
ordnad kvinna och utifrån den
I|UHVWlOOQLQJHQ EHVNULYV VDGRĥ
masochism som ett tecken på
HQN|QVRMlPOLNVH[XDOLWHW
Kim Herburt kämpar med
DWWNDUWOlJJDGHQWLGLJD%'60ĥ
U|UHOVHQ L 6YHULJH PHQ GHW lU
VYnUW DWW VSnUD U|UHOVHQ OlQJUH
WLOOEDNDlQWLOOGn6/0RFK
&OXE 6XQULVH ELOGDGHV 'H WLĥ
GLJD JUXSSHUQD I|UGH NQDSSDVW
P|WHVSURWRNROO RFK PnQJD DY
PHGOHPPDUQD ¿QQV LQWH OlQJUH
kvar i livet.
Ħ %HYLVHQ I|UVYLQQHU RFK
GlUI|U lU GHW Vn YLNWLJW DWW GHQ
KlU KLVWRULHQ VNULYV -DJ lU WLOO

H[HPSHO |YHUW\JDG RP DWW GHW
fanns sällskap tidigare som
nNWHWLOO%HUOLQRFKU|MGHORVVSn
klubbarna där, men än har jag
LQWHO\FNDWVEHOlJJDGHW
)|U DWW In HQ ELOG DY PDMRULĥ
tetssamhällets inställning till
VDGRPDVRFKLVP DQDO\VHUDU KDQ
GH¿QLWLRQHULVYHQVNDXSSVODJVĥ
YHUN IUnQ VOXWHW DY ĥWDOHW
IUDPWLOOĥWDOHW
Ħ 'HW ¿QQV HQ VWDUN RUR I|U
att sadomasochism ska vara allĥ
PlQIDUOLJW 8SSVODJVYHUNHQ J|U
kopplingar till misshandel och
OXVWPRUGGHWI|UXWVlWWVDWWGHW
ska leda till våld mot någon som
inte är med frivilligt, säger han
och konstaterar att uppslagsĥ
E|FNHUQD YDU HQ lQQX YLNWLJDUH
källa till information innan inĥ
ternet kom.
Ħ 8WLIUnQ GHW VRP VWRG GlU
bildade folk sin uppfattning om
världen och om sig själva.
Beskrivningarna i uppslagsĥ
YHUNHQ lU I|U GHW PHVWD LIUnĥ
gasättande och negativa, men
XQGHUĥWDOHWI|UHNRPPHUPHU
SRVLWLYD IRUPXOHULQJDU /LNVRP
L5)68VDUNLYVWLFNHUGRFNĥ
talet ut som en tid av backlash.
8SSVODJVYHUNHQ E|UMDU J|UD
MlPI|UHOVHU PHG YnOGWlNW RFK
uppslagsboken Respons skriver
DWW VDGRPDVRFKLVP ´LQNOXGHUDU
PRUG´
Ħ'HW¿QQVHQELOGDYDWWVDPĥ
hället utvecklas mot att bli allt
mer liberalt, men det kan man

inte se här, konstaterar Kim
Herburt.
Han drar en parallell till en
KlQGHOVH L YLQWUDV 'n XSSVWRG
GHEDWW NULQJ HQ EDUQVN|WDUH
VRP ¿FN VSDUNHQ HIWHU DWW KD
V\QWV PHG HQ P|VVD DY PlUNHW
´3RUQ VWDU´ .LP +HUEXUW KlQĥ
visar till det som ett exempel
på hur avståndstagandet genĥ
temot sexualitet som avviker
IUnQQRUPHQNDQWDVLJXWWU\FN
%DUQVN|WDUHQ KDGH DUEHWDW
LQRPI|UVNRODQXQGHUPnQJDnU
och hade goda referenser, men
QlU I|UVNROHEDUQHQV I|UlOGUDU
VnJELOGHQPHGP|VVDQSnIDFHĥ
ERRN XWEU|W SURWHVWHU RFK KDQ
tvingades sluta.
Ħ'HWYLVDUKXUODGGDWGHWKlU
är. Samhället tar avstånd från all
W\SDYVH[XDOLWHWVRPLQWHIDOOHU
inom normen och normen har
ingen anledning att ifrågasätta
VLJVMlOYKEWĥU|UHOVHQKDUWYLQJDW
fram ifrågasättande genom
GHFHQQLHU DY SROLWLVND SnWU\FNĥ
QLQJDU %'60ĥU|UHOVHQ KDU
SnE|UMDW GHW DUEHWHW JHQRP DWW
GULYD LJHQRP IULVNI|UNODULQJHQ
men fortfarande återstår att
I|UlQGUD DWWLW\GHU RFK DUEHWD
fram lagar mot diskriminering.
9nUHQ  EHVOXWDGH 5)68
DWW RUJDQLVDWLRQHQ VNXOOH E|UMD
DUEHWD PRW I|UGRPDU PRW VDĥ
GRPDVRFKLVP RFK I|U HWW IULVNĥ
I|UNODUDQGHDYVDGRPDVRFKLVWHU
Under samma period lades ett
OLNQDQGH I|UVODJ IUDP L 5)6/

men
d e t
avslogs med
motiveringen att frågan beĥ
K|YGHXWUHGDV\WWHUOLJDUH
Ħ
2UJDQLVDWLRQHUQD
valde olika vägar, konstaĥ
terar Kim Herburt.
Ħ .ULQJ nUVVNLIWHW
ĥ UHPLWWHUDĥ
GH5)6/IUnJDQI|UYLĥ
dare utredning. Under
tiden har RFSU drivit
LJHQRPIULVNI|UNODULQJHQ
$WW KEWĥU|UHOVHQV UHODWLRQ
WLOO%'60lUNRPSOLFHUDGVHGDQ
länge visar Andréaz Wasniowskis
avhandling Den korrekta avvikelĦ
sen: Vetenskapsanvändning, norĦ
malitetssträvan och exkluderande
SUDNWLNHUKRV5)6/Ħ'lU
NRQVWDWHUDVDWW5)6/I|UDWWQn
IUDPJnQJI|UYLVVDUlWWLJKHWVIUnĥ
gor etablerade en bild utåt där
KRPRVH[XHOODXW|YHUVLQKRPRĥ
sexualitet, framställdes som väl
anpassade till normer i samhälĥ
let. I den idealbilden passade
%'60ĥXW|YDUHLQWHLQ
, VDPEDQG PHG 5)6/V NRQĥ
gress i vår ska organisationen
presentera utredningen om
%'60RFKIHWLVFKLVP
Ħ 'HW EOLU LQWUHVVDQW DWW VH
vad man har kommit fram till
om hur man tänker jobba med
IUnJRUQD IUDP|YHU VlJHU .LP
Herburt.
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När vi dog i Paris för att
andra skulle få leva
text LEX BJÖRSMO
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(QYDQOLJIUHGDJLQRYHPEHUnNHUQLRPHGOHPPDU
XU6)4WLOO)UDQNULNH
'HWlUNRQIHUHQVSnJnQJHWWHUIDUHQKHWVXWE\WH
PHOODQVYHQVNDRFKIUDQVNDKEWĪTīĥVWXGHQWDNWLYLVĥ
WHUĪYLGK|JUHXWELOGQLQJīXQGHUHQYHFNDVNRQĥ
IHUHQVL3DULVJHQRPGHQORNDODI|UHQLQJHQ(*
(WXGLRQV *D\PHQW YLG XQLYHUVLWHWHW 1DQWHUUH
RFK 6)4 6YHULJHV I|UHQDGH +%74ĥVWXGHQWHU
7HPDWlU3UHYHQWLRQDQG+HWHURQRUPDWLYLW\
(IWHU DWW VHQW RPVLGHU KLWWDW IUDP WLOO YnUW
KRVWHOP|WVYLDYHWWYDUPWYlONRPQDQGHRFKHWW
RWDONLQGSXVVDU9LW\FNVRQHNOLJHQKDKLWWDWUlWW
Nästa morgon sätts konferensen igång och redan
IUnQE|UMDQPlUNVHQVWRUVNLOOQDG9LIUnQ6YHULJH
kommer från olika lokalavdelningar, från riksorĥ
JDQLVDWLRQHQ 6)4 PHGDQ GH IUDQVND GHOWDJDUQD
NRPPHUXWHVOXWDQGHIUnQ(*KEWĪTīĥI|UHQLQJHQ
SnXQLYHUVLWHWHW1DQWHUUHbQQX¿QQVLQJHWQDWLRĥ
QHOOW QlWYHUN OLNQDQGH 6)4 L )UDQNULNH RFK MDJ
kan inte undgå att känna mig privilegierad att
komma från Sverige i denna stund.
9DUMH GDJ KDU YL I|UHOlVQLQJDU RFK ZRUNVKRSV
som hålls av konferensdeltagare, samt en extern
I|UHOlVQLQJ RP RUJDQLVDWLRQHQ 675$66 VRP
DUEHWDUPHGUlWWLJKHWHUI|UVH[DUEHWDUH
6YHQVNDUQDVWRGI|UNXQVNDSHULKHWHURQRUPDĥ
tivitet och hur det påverkar och verkar på alla
SODQLVDPKlOOHWRFKYDUI|UGHWlUYLNWLJWDWWYDUD
PHGYHWHQ RP QlU GHW KDQGODU RP KEWĪTīĥIUnJRU

Speciellt viktigt var detta ämne då det inte talas så
P\FNHWRPL)UDQNULNHRFKlUVnEHIlVWL6YHULJH
3DULVDUQD VWRG I|U NXQVNDSHU RP SUHYHQWLRQ
DY 67, ĪVH[XDOO\ WUDQVPLWWHG LQIHFWLRQVī RFK
IUDPI|UDOOW+,9VDPWDWWVSULGDLQIRUPDWLRQRFK
NXQVNDS NULQJ GHVVD lPQHQ +,9 RFK$,'6 lU
YlOGLJWWDEXEHODJWL)UDQNULNH¿FNYLOlUDRVVRFK
HWWDY(*VVODJRUGLLQIRUPDWLRQHQYDUDWW+,9
kan drabba alla, inte bara homosexuella.
9L¿FNHQOHNWLRQLSUHYHQWLRQVDUEHWHRFKKXU
GHWJnUWLOOQlUHQVN\GGDUVLJRFKHQLQEOLFNLKXU
VLWXDWLRQHQI|U+,9ĥSRVLWLYDRFKI|UGRPDUGlULĥ
kring ser ut. 9L¿FNVHROLNDSUHYHQWLYPHGHOVRP
IHPPHGRU NRQGRPHQ I|U NYLQQRU RFK VOLFNODSĥ
par, samt hur en kan tillverka egna slicklappar av
HQNODVVLVNNRQGRP6HGDQ¿FNYLOlUDRVVKXUHQ
kan bli smittad av HIV, vilka områden på kropĥ
pen som är känsligast och vikten av att inte bara
VN\GGDVLJXWDQDWWJ|UDGHWRUGHQWOLJW
)|UVWDGHFHPEHUĥ:RUOG$LGV'D\ĥNRPRFKYL
åkte ut till universitetet i Nanterre och deltog i en
manifestation. Vi stod på skolgården och delade
XW EURVFK\UHU RFK NRQGRPHUIHPPHGRUHU VDPW
VD VQDEEW LQOlUGD VODJRUG Sn IUDQVND 6HGDQ VO|W
YL XSS PHG HWW VWRUW DQWDO I|UHQLQJDU RFK RUJDĥ
nisationer och marscherade genom Paris centrala
GHODULSURWHVWPRWKXU+,9ĥSRVLWLYDEHKDQGODVL
VDPKlOOHWVDPWI|UDWWXSSPlUNVDPPDDWW+,9
JlOOHUÀHUlQKRPRVH[XHOOD1lUYLNRPIUDPWLOO

%DVWLOMHQGlUHQJnQJGHWEHU|PGDIlQJHOVHWOnJ
och den franska revolutionen startade, dog alla
GHOWDJDUH L PDUVFKHQ 'HW YDU WDNWLNHQ ´GLHĥLQ´
YLONHWEHW\GHUDWWDOODODVLJSODWWQHUSnPDUNHQ
RFK EOLFNVWLOOD OnWVDGHV YDUD G|GD I|U DWW SnYLVD
GHW VHUL|VD RFK I|U|GDQGH L DWW XQGYLND DWW WDOD
RP+,9RFK+,9ĥSRVLWLYD
(IWHUPDUVFKHQJLFNYLVYHQVNDURFKIUDQVPlQ
KDQGLKDQGWLOOHQOLWHQJD\EDUPHGNDUDRNHRFK
VM|QJI|UJODWWDOLYHW'HWEOHYGHQHQDPDNDO|VD
showen efter den andra, och hela gänget klämde
i i den internationellt kända franska meningen
´9RXOH]YRXVFRXFKHUDYHFPRLFHVRLU´
Slutmålet med konferensen var att skriva en
EURVFK\U ĦHWW WRRONLW I|U KEWĪTīĥDNWLYLVWHU LQRP
K|JUHXWELOGQLQJPHGWLSVRFKLGpHURPKXUHQ
kan driva verksamhet och konkreta beskrivningar
DYROLNDIRUPHUDYDNWLRQHUI|UHQElWWUHK|JVNROHĥ
PLOM|GlUKEWĪTīĥVWXGHQWHUlUHQQDWXUOLJGHO7HPDW
I|UEURVFK\UHQYDUV\QOLJKHWVDIHVSDFHVRFKI|Uĥ
lQGULQJ DY K|JVNRODQXQLYHUVLWHWHW %URVFK\UHQ
VNUHYV Sn HQJHOVND PHQ VND |YHUVlWWDV WLOO EnGH
VYHQVND RFK IUDQVND RFK NRPPHU DWW WU\FNDV

upp och skickas till de organisationer och persoĥ
QHUVRPEHK|YHUVDPWVSULGDVKRV6)4RFK(*
8QGHUYHFNDQL3DULVKlQGHP\FNHW)UDPI|UDOOW
OlUGHYLRVVRPVLWXDWLRQHQI|UKEWĪTīĥSHUVRQHUL
EnGDOlQGHUQDRFKNQ|WPnQJDYlQVNDSVEDQGRFK
NRQWDNWHU I|U IUDPWLGHQ 6LWXDWLRQHQ I|U KEWĪTīĥ
SHUVRQHUVHUP\FNHWROLNDXWLROLNDOlQGHUPHQ
KXU GHW lQ lU NDQ YL DOOWLG OlUD Q\WW DY YDUDQGUD
RFKIUDPI|UDOOWELVWnYDUDQGUD)|UWURWVDOODROLNĥ
heter en kan hitta, deltar vi alla i samma kamp
Ħ NDPSHQ I|U OLND UlWW RFK VWDWXV PRW KHWHURĥ
QRUPDWLYLWHWI|UWU\FNRFKIRELRFKI|UGRPVIXOOD
I|UHVWlOOQLQJDU RP DWW +,9 lU HQ VMXNGRP I|U
homosexuella.

LEX BJÖRSMO läser genusvetenskap vid Linköpings universitet och är ledamot i SFQs
förbundsstyrelse.
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RECENSION
Ilskan är nog det jag gillar mest med Interfems
0DNWKDQGERN XWJLYHQ  RFK VNULYHQ DY
Sissela Nordling Blanco, Kristin Tran, Berolin
'HQL]RFK6DUD$DUQLYDDUD'HWlUEHIULDQGHPHG
ett metodmaterial som inte är så där tillsnällat
VRPPHWRGPDWHULDONDQYDUDI|UDWWVnPnQJDVRP
P|MOLJW VND WD GHP WLOO VLJ )|UIDWWDUQD NRPSURĥ
PLVVDULQWHXWDQVNULYHULI|UVWDKDQGI|UDQWLUDĥ
VLVWLVNDIHPLQLVWHUĦLQWHI|UDWWInÀHUDWWEOLGHW
.RPSURPLVVO|VKHWHQ J|U NDQVNH OlVHNUHWVHQ
PLQGUH PHQ |SSQDU WLOO H[HPSHO I|U P|MOLJKHĥ
ten att ta tillvara på ilskan hos dem som delar
HUIDUHQKHWHU DY DWW QRQFKDOHUDV I|UO|MOLJDV RFK
motarbetas. Och ilska kan ju vara en av de bästa
GULYNUDIWHUQD L NDPSHQ I|U |NDG MlPOLNKHW ,
makthandboken uppmanas inte läsaren att tona
QHUVLJI|UDWWYDUDWDNWLVNXWDQDWWDQYlQGDVLQ
ilska till att ta rättmätig plats som antirasistisk
feminist, särskilt i feministiska sammanhang.
0DNWKDQGERNHQ OlJJHU P\FNHW IRNXV Sn PRWĥ
VWnQG)|UIDWWDUQDWDUWLOOH[HPSHOXSSDUJXPHQW
VRPGHVMlOYDVW|WWSnQlUDQWLUDVLVWLVNDSHUVSHNĥ
WLY EHP|WWV PHG RI|UVWnHOVH HOOHU LJQRUDQV 'HW
KDQGODURPDUJXPHQWVRPW\GOLJWJHUXWWU\FNI|U
ett motstånd, men också sådana där mer besvärĥ
OLJD DUJXPHQW VRP lU PHU VXEWLOD XWWU\FN I|U

PRWVWnQG0RWVWnQGHWNDQG|OMDVJHQRPDWWGHW
NOlVLQLYlOYLOMDĪ´-DJW\FNHUGHWlUREHKDJOLJWDWW
SUDWDRPYLWDRFKLFNHĥYLWDYLlUMXDOODPlQQLVĥ
NRU´īHOOHUJHQRPDUJXPHQWVRPÀ\WWDUIRNXVIUnQ
den som egentligen har ansvar och skuldbelägger
GHQVRPWDUXSSSUREOHPHWĪ´-DJNlQQHUPLJLQWH
så motiverad till att hålla på med antirasism om
GX VlJHU DWW MDJ lU UDVLVW´ī  )|UIDWWDUQD XWUXVWDU
läsaren med svar och motfrågor till dessa arguĥ
PHQWRFKHUEMXGHUlYHQHQDQDO\VNULQJYDGVRP
ligger bakom argumenten och hur man kan tänka
kring dem.
)|UGLJVRP:DQQDEHOlVDUHWlQNHUMDJDWWPnQJD
av argumenten är bekanta om du är en antirasisĥ
tisk feminist, men också att du kan känna igen
HWWPRWVWnQGVRPWDUVLJOLNQDQGHXWWU\FNRPGX
DUEHWDWPRWKHWHURQRUPDWLYLWHWĪ´,QWHVNDYLSUDWD
RPYDGPlQQLVNRUJ|ULVlQJHQGHWlUMXXSSWLOO
YDU RFK HQ´ HOOHU ´1XPHUD InU PDQ MX NlQQD VLJ
¶IHO¶VRPKHWHURVH[XHOO´ī
I Makthandboken tas också härskartekniker,
motstrategier och bekräftartekniker upp. Olika
DQWLUDVLVWLVND IHPLQLVWU|VWHU InU SODWV 'HW ¿QQV
WHRULIDNWDRFKLQVSLUDWLRQ'HVVXWRPLQQHKnOOHU
0DNWKDQGERNHQÀHUDSUDWLVNDWLSVI|UDNWLYLVWHU
9DUNHQ WHRUL HOOHU SUDNWLVND WLSV NDQVNH lU I|U
rutinerade aktivister, men då tror jag att boken
har desto mer värdefull inspiration att erbjuda.
(QOLJW PLJ lU 0DNWKDQGERNHQ HQ XQLN VNULIW
-DJ VNXOOH JlUQD VlWWD GHQ L KlQGHUQD Sn DQWLUDĥ
VLVWLVNDIHPLQLVWHUHOOHU|YHUKXYXGWDJHWQRUPĥ
kritiska aktivister, som jag känner. Med dem som
EHK|YHU|YHUW\JDVRPDWWGHW¿QQVI|UWU\FNDQGH
QRUPHU L VDPKlOOHW VNXOOH MDJ QRJ LQWH J|UD PLJ
besväret.
PÄR WIKTORSSON är fd chefredaktör för Wannabe och fd
vice ordförande för SFQ. Pär
har företaget Perspektivbyrån
och arbetar där som jämlikhetskonsult och utbildare,
tillsammans med två andra fd
SFQ-aktivister.

Kissing away the anti-gay
What can make grown men afraid to come
RXWRIWKHLURIÀFHEXLOGLQJV"<RXPD\QRWKDYH
guessed it but kissing and dancing queers have
that affect on Lithuanian parliamentarians.
The kiss-in was a spontaneous reaction to the
homo-, bi- and transphobia in Lithuania. Decorated with words like “Straight”, “Dyke” and
the Lithuanian “Gaidys” – a derogatory word
used for homosexuals - and of course the usuDOUDLQERZÁDJVDJURXSRIDERXW/*%74
activists gathered in front of the Lithuanian
Parliament to protest the upcoming Law for
protection of minors against detrimental effects of public information. The law came

foto PATRYCJA KULKA

Makthandboken gratis.

På www.interfem.se går det att läsa mer och även att ladda ner eller beställa

INTERFEM är en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

0DNWKDQGERNħ)|UXQJDIHPLQLVWHUVRPīEHĬP|WHUUDVLVPRFKVH[LVPLI|UHQLQJVOLYHW

into effect in March 2010 and was designed to
protect youth against information about homosexuality and other so-called ”damaging”
information.
The peaceful and norm-breaking group
of kissers made headlines in Lithuanian media and sparked both support and resistance
among the general public as well as among
parliamentarians.
The activists had come to Vilnius from SFQ
and from partner organizations in other Nordic countries, Poland and Lithuania to attend a
conference given by The Association of Nordic
and Pol-Balt LGBTQ Organizations (ANSO).
Ann-Kristin Fagerlund
är 26 år, kommer från
Sørreisa i Norge och har
tidigare arbetat som
volontär för SFQ.
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Helena Gudrunsdotter läser lärarutbildningen på Göteborgs universitet och
är färdig våren 2011.

text & foto CHARLIE OLOFSSON

Johan Nordström läser näst sista terminen på affärsjuridiska programmet
vid Linköpings universitet.
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9DGlUDɱlUVMXULGLN"
IDOO KXU GHW VNXOOH NXQQD O\IWDV PHQ RIWD Vn KDU
Ħ'HWlUMXULGLNVRPIUDPI|UDOOWUHJOHUDUI|UKnOĥ GHWIDNWLVNWLQWHPHGlPQHWDWWJ|UD
ODQGHWPHOODQHQVNLOGDSULYDWSHUVRQHURFKI|UHWDJ
9LOND W\FNHU GX lU GH YLNWLJDVWH IUnJRUQD I|U
HOOHU PHOODQ ROLND I|UHWDJ H[HPSHOYLV DYWDOVUlWW KEWTĥU|UHOVHQVIUDPWLG"
och arbetsrätt.
Ħ )|U 6)4 W\FNHU MDJ
Kommer ni in på ämnen
att det är viktigt att skapa
som har med hbtq att
eller säkerställa att det
J|UD"
¿QQVORNDODYGHOQLQJDUYLG
Ħ 9L OlVWH WYn SRlQJ
DOOD OlURVlWHQ 'HW VNXOOH
IDPLOMHMXULGLNRFKGnO\IWHV
innebära att alla studenĥ
registrerat partnerskap
ter kan få viss inblick i
fram. Man kan säga att
KEWTĥIUnJRUlYHQQlUGHW
QlUGHWlUUHOHYDQWVnO\IWV
inte är relevant som en
det fram i lightversion.
GHO DY XWELOGQLQJHQ 'HW
7\FNHUGXDWWGHWERUGH
är viktigt att uppmärkĥ
få mer plats?
samma och skapa medĥ
Ħ 'HW VND O\IWDV IUDP
YHWDQGHRPDWWGHW¿QQV
men bara när det är
en heteronorm. Steg två
relevant. Vi läser inte så
är att gå vidare med hur
P\FNHW
KXPDQMXULGLN
YL NDQ J|UD QnJRQWLQJ nW
så det handlar sällan om
det.
PlQQLVNRU-DJKDUIXQGHĥ
UDWP\FNHWSnRPRFKLVn

+XUP\FNHWSUDWDUQLRPKEWTSnXWELOGQLQJHQ"
Ħ9LG HWW InWDO JnQJHU KDU GHW EHU|UWV L I|UELĥ
farten, men bara på ett toleranspedagogiskt sätt,
VRPQlUHQI|UHOlVQLQJRPPnQJIDOGDYVOXWDGHVL
VWLOPHG³RFKVn¿QQVGHWMXE|JDURFNVn´
9DGInUGHWI|UNRQVHNYHQVHU"
Ħ9LInUVlPUHOlUDUHGHQYHWHQVNDSOLJDI|UDQNĥ
ringen blir lidande och lärare riskerar att behandla
VLQDHOHYHULOOD0DQEHK|YHUVH|YHUKXUPDQWDODU
RPROLNDJUXSSHUYHPPDQWDODURPVRP´YL´RFK
YHPPDQWDODURPVRP´GH´'HWKDUYLVDWVLJDWW
XWH[DPLQHUDGHOlUDUHVNDWWDUVLWW\UNHVNXQQDQGH
VRPOlJVWSnRPUnGHQVRPU|UDWWKDQWHUDLQÀ\ĥ
WDQGH PnQJIDOG RFK MlPVWlOOGKHW +EWĥSHUVRQHU
KDU VlPUH KlOVD UHQW JHQHUHOOW KDU K|JUH VMlOYĥ
PRUGVULVN RFK lU GHVVXWRP PHU XWVDWWD I|U YnOG
och hot om våld. Allt det
här hänger ihop och i det
långa loppet tror jag att
det skadar individer såväl
som samhällsekonomin.
Hur kan utbildningen
bli bättre?
Ħ .XQVNDS RP KHWHURĥ
normativitet, sexualitet
RFKKEWTEHK|YVLQWHEDUD
på
biologilektionerna
utan hos alla lärare i alla
åldrar och oavsett ämne. I
dag är dock sex och samĥ
levnad inte ens ett givet
NXUVPRPHQW I|U ELRORJLĥ
lärare vilket är märkligt
eftersom det varit obligaĥ
WRULVNWI|UHOHYHUVHGDQ
nUWLOOEDND-DJKRSSDVDWW

UHJHULQJRFKULNVGDJYnJDUDUEHWDI|UDWWI|UVODJHW
WLOOHQQ\OlUDUXWELOGQLQJlYHQVNDLQNOXGHUDKEW
VH[RFKVDPOHYQDGRFKQRUPNULWLNQnJRWI|UVODĥ
get inte gjort hittills. Sveriges skolminister har
gått ut och sagt att han menar att det vore trams
DWWDYVNDɱDKHWHURQRUPHQHIWHUVRP´PDMRULWHWHQ
L6YHULJHlUKHWHURVH[XHOOD´'HWYLVDUGHWSnKXU
YLNWLJWGHWlUDWWÀHUJ|UVLQDU|VWHUK|UGDI|UDWW
ge såväl lärarutbildningarna som skolministern
heteronormskoll.
9LOND W\FNHU GX lU GH YLNWLJDVWH IUnJRUQD I|U
KEWTĥU|UHOVHQ"
Ħ -DJ WURU W\YlUU LQWH DWW VNROPLQLVWHU -DQ
%M|UNOXQGVEULVWDQGHNRPSHWHQVYDGJlOOHUKHWHĥ
URQRUPDWLYLWHWlUVlUVNLOWVlOOV\QWEODQG6YHULJHV
EHVOXWVIDWWDUH2PLQWHHQVGHI|UVWnUVNLOOQDGHQ
mellan heteronormativiĥ
tet och heterosexualitet
så är det inte konstigt
att perspektiven saknas
på andra samhällsnivåer.
9L PnVWH GlUI|U lQ PHU
W\GOLJW YLVD KXU QRUPHU
YDG JlOOHU N|Q NODVV
funktionalitet,
genus,
sexualitet och etnicitet
skadar samhället och hur
GHW EHU|U DOOD 9L PnVWH
RFNVn I|UD IUDP YDUI|U
kunskaper om detta är
en kompetens som borde
YDUD JUXQGOlJJDQGH I|U
YlOGLJW PnQJD \UNHQ -DJ
tror att en bra plats att
E|UMDSnlUDWWE|UMDVWlOOD
NUDY LQI|U ULNVGDJVYDOHW
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Vad håller ni på med?
Interfem - feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter

Caroline Andersson, Amnestys HBT-grupp i Göteborg
Vad håller ni på med?
– Vi arbetar med att informera om att hbtqpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi jobbar också med att skapa
opinion för att på lång sikt förbättra
situationen i världen för hbtq-personer.
Vilka frågor är aktuella?
– Vi har haft fokus på Litauen inför HBTfestivalen i Göteborg, och vi var med under
Baltic Pride i Vilnius. Under hösten har vi
planer på att börja nätverka med andra
hbt-grupper inom Amnesty i Europa.
Vad är nästa steg för hbtq-rörelsen?
– Jag tror att det är viktigt att öppna ögonen
LQnWRFKLQVHDWWGHWÀQQVQRUPHURFKI|Udomar som behöver jobbas bort och ifrågasättas även inom rörelsen. Det är så lätt
att vara kritisk utåt men blind för sig själv.
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Vad håller ni på med?
– Interfems vision är ett samhälle fritt från diskriminering, med fokus på att kvinnor med utländsk bakgrund blir en erkänd resurs och får större ekonomisk och
politisk betydelse på arbetsmarknaden och i samhället.
Vilka frågor är aktuella?
– På sistone har vi varit ute och föreläst en del hos
andra organisationer om rasism och andra maktstrukturer i föreningslivet, vilket varit aktuellt i och med
Makthandboken vi gav ut i november 2009. Vi har
också haft en seminarieserie under våren med bland
annat föreläsningar av Tiina Rosenberg och Yael Feiler
som talade om antirasism i kultursfären, och Diana
Mulinari och Irene Molina som talade om det legitimerade statliga våldet mot vissa grupper i samhället. Kristin Tran, ordförande för Interfem och Sissela
Ifrah Hassan och Jamina el Hajoui kom och pratade om Nordling Blanco, aktiv i Interfem.
rasism, sexism och diskriminering kring slöjan, samt
Ship to Gaza. I sommar ska vi vara på Stockholm Pride och bjuda in till ett blatteseparatistiskt
samtal om hur rasism tar sig in i kärlek och nära relationer. Till hösten hoppas vi på en ny seminarieserie samt en internationell konferens i samband med Uppsala Pride.
Vad är nästa steg för hbtq-rörelsen?
²'HWYLVHUlUDWWGHWÀQQVHWWEHKRYDYDWWO\IWDIUDPDQWLUDVLVWLVNDSHUVSHNWLYPHUlQYDGVRP
gjorts hittills för i många hbtq-sammanhang är kunskapsnivån kring detta rätt låg, samtidigt som
man anser sig vara väldigt medveten. Man stannar ofta vid enkla konstateranden som att det
IDNWLVNW ÀQQV UDVLVP L 6YHULJH VDPWLGLJW VRP PDQ LQWH lU EHUHGG DWW Sn DOOYDU WD GH SUDNWLVND
konsekvenserna av det i formulerandet av den egna agendan och valen av strategier. Vi måste
föra diskussionen framåt och diskutera vad vi ska göra åt det strukturella förtrycket. Vad ska vi
göra åt diskrimineringen av transpersoner och ickevita på arbetsmarknaden? Vad ska vi göra åt
dagens rasistiska och heterosexistiska migrationspolitik? Hur gör vi det möjligt för papperslösa
hbt-personer att organisera sig för sina rättigheter när de inte ens kan komma till Stockholm Pride
för att migrationsverket och polisen är där? Det är mycket som återstår att diskutera och ta itu
med.
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Queer på
Försvarshögskolan
text SIGRID NILSSON
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6)4V ORNDODYGHOQLQJ Sn )|UVYDUVK|JVNRODQ
EH¿QQHUVLJlQQXLVLQOLQGD7DQNHQQlUYLJUXQGDGH
6)4 )+6 YDU IUDPI|UDOOW DWW ORNDODYGHOQLQJHQ
VNXOOH XWJ|UD HQ IRUP DY OREE\JUXSS
/RNDODYGHOQLQJHQ KDU lQQX EDUD HQ KDQGIXOO
medlemmar, och vi har i dagsläget inte heller tänkt
RVVQnJUDVW|UUHVRFLDODVDPPDQNRPVWHU6QDUDUH
KDUYLWlQNWDWWORNDODYGHOQLQJHQVNDOOXWJ|UDHQ
NXQVNDSVEDQN I|U )+6 DWW KlPWD NXQVNDS RP
KEWTĥIUnJRU RFK QRUPNULWLN XU VlUVNLOW XQGHU
ledarskapsutbildningen. Vi har upplevt att det
¿QQV HQ VWRU Q\¿NHQKHW LQI|U DWW VDPWDOD NULQJ
IUDPI|UDOOWPnQJIDOGIUnQOHGQLQJHQVKnOOPHQDWW
GHWNDQYDUDVYnUWI|UOlUDUNnUHQDWWYHWDYDUGHQ
VNDOOYlQGDVLJI|UDWWKLWWDNXQVNDSRFKDUJXPHQW
I|UDWWGLVNXWHUDVSHFL¿NWKEWTĥIUnJRULQWHJUHUDW
i undervisningen.
)|UHQLQJHQ+R)+RPRĥ%LĥRFK7UDQVSHUVRQHU
L )|UVYDUHW DUEHWDU PHG KEWTĥIUnJRU LQRP
)|UVYDUVPDNWHQ PHQ YL KDU GRFN NlQW DWW
studerandeperspektivet ibland saknats inom
HoF. Vi tänker oss ett samarbete mellan HoF och
6)4)+6I|UDWWLIUDPWLGHQNXQQDVNDSDHWWEUD
klimat både under studietiden och i det fortsatta
arbetslivet.
 /LYHW VRP PLOLWlU VWXGHQW VNLOMHU VLJ P\FNHW

från livet som civil sådan. Vi militära studenter
ERUWLOOVDPPDQVSn.DUOEHUJV6ORWWGlUGHÀHVWD
NXUVHU RFNVn KnOOV 'HW LQJnU L XWELOGQLQJHQ DWW
en får ett studentrum någonstans på slottet.
9L ElU VNROXQLIRUP RFK GH ÀHVWD DY YnUD OlUDUH
lU RɷFHUDUH 9L lWHU DOOWLG WLOOVDPPDQV L GHQ
JHPHQVDPPD PDWVDOHQ 2ɷFHUVSURJUDPPHW
VWUlFNHUVLJ|YHUWRWDOWWUHnURFKXQGHUGHVVDWUH
nU JHQRPI|UV PnQJD ROLND W\SHU DY IlOW|YQLQJDU
Vi har bland annat hoppat fallskärm hos
Fallskärmsjägarskolan, spenderat många veckor
med vinterutbildning i Arvidsjaur och provat på
KXU I|UKnOODQGHQD L HQ LQVDWV XWRPODQGV NDQ WH
VLJXQGHUHQP\FNHWYHUNOLJKHWVWURJHQ|YQLQJSn
Räddningsverkets anläggningar.
Alumner från FHS skall arbeta tätt ihop med
andra människor, både i Sverige och utomlands.
Många skall också arbeta med ungdomar, och
XWELOGDGHPI|ULQVDWVHUL6YHULJHRFKYlUOGHQ9L
YLOOPHG6)4)|UVYDUVK|JVNRODQJ|UDYnUWI|UDWW
ELGUDWLOOGHQI|UVWnHOVHDYDQGUDPlQQLVNRURFK
NXOWXUHU VRP lU Q|GYlQGLJ L HWW VnGDQW DUEHWH
'LVNXVVLRQHUQDSn)+6JnURIWDK|JDRPKXUHQ
bra ledare skall se ut och vara, och vi ville, med
VNDSDQGHW DY ORNDODYGHOQLQJHQ I|UV|ND I|UD LQ
\WWHUOLJDUHHWWSHUVSHNWLYLGHVVDGLVNXVVLRQHU

Vi har, under vår tid som militära studenter,
saknat ett helhetsperspektiv på samtalen
RP OLNDEHKDQGOLQJ RFK EHP|WDQGH 'H KDU L
huvudsak kretsat kring jämställdhet, men vi anser
DWWSHUVSHNWLYHWE|UYDUDEUHGDUHlQVn)UDPI|U
allt vill vi diskutera frågor på ett normkritiskt
VlWWI|UDWWXSSPlUNVDPPDGHQRUPHUVRPUnGHU
inom den militära kulturen.
2ɷFHUV\UNHWKDUVWDUNDWUDGLWLRQHUDYDWWYDUD
H[NOXVLYW I|U PlQ 2ɷFHUHQ VNXOOH WLGLJDUH YDUD
´OHGDUHOlUDUHIDFNPDQRFKJHQWOHPDQ´HQOLJWHQ
JDPPDO UHNU\WHULQJVVORJDQ 'HW LQQHElU I|UVWnV
att det fortfarande lever kvar traditioner kring
YHP RɷFHUHQ VNDOO YDUD Ħ HQ PDQ Ħ RFK YHP
KDQ VNDOO KD YLG VLQ VLGD Ħ HQ NYLQQD 7LGLJDUH
YDU GHW RFNVn REOLJDWRULVNW DWW YDUD JLIW I|U DWW
In WMlQVWJ|UD L YLVVD EHIDWWQLQJDU XWRPODQGV ,
RɷFHUVXWELOGQLQJHQLQJnUIRUWIDUDQGHXWELOGQLQJ
L HWLNHWW Ħ KXU HQ VNDOO I|UD VLJ Sn EDOHU RFK
OLNQDQGH )UDP WRQDU HQ ELOG DY HWW P\FNHW
KHWHURQRUPDWLYW V\VWHP VRP NQDSSDVW HQV
UHÀHNWHUDW |YHU I|UHNRPVWHQ DY KEWTĥSHUVRQHU
'HWSnYHUNDUYDUGDJHQI|UGHKEWTĥSHUVRQHUĪRFK
YLlUPnQJDīVRPWURWVDOOWDUEHWDURFKVWXGHUDU
LQRP )|UVYDUVPDNWHQ RFK )|UVYDUVK|JVNRODQ
,EODQGXSSVWnUOXVWLJDVLWXDWLRQHUĦKXUVNDOOWLOO

exempel bordsplaceringen på balen se ut, den
brukar ju traditionellt sett vara varannan man
RFKYDUDQQDQNYLQQD"6NDYLSODFHUDHWWVDPN|QDW
SDUOlQJVWXWSnNDQWHQ"(OOHUVNDYLEU\WDHQVn
gammal tradition? Frågor av stor dignitet.
Vi vill bredda diskussionen om ledarskap
och likabehandling, så att den omfattar mer än
jämställdhetsfrågor. Vi vill tala om normer, och
KXU GH SnYHUNDU YDUGDJHQ I|U VWXGHQWHUQD YLG
)+6VDPWYLVDDWWKEWTĥSHUVRQHU¿QQV|YHUDOOW

SIGRID NILSSON är 23 år, har
nyligen tagit examen från FHS
och gillar att åka longboard.
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Gränslandet mellan
det tillåtna och det
otillåtna hatet
text ANNA GÖTHNER
foto PETER KNUTSSON
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Frukta inte är våldsam,
en seriemördare dödar
sin väg genom romanen.
Knivhuggen blir också en
symbol för våld i form av
hatfullt tal, mer vardagligt, men inte desto mindre
smärtsamt.
ĦBokens projekt är att se
till gränslandet mellan den
tillåtna hatfulla yttringen
och den otillåtna hatfulla
gärningen, säger författaren Anne Holt.
´'HWYDUQnJRWPHGKDQVU|VW
något främmande. Hårt, kanske.
Annorlunda i varje fall.
Ħ 9HP lU GX" .DQ MDJ KMlOSD
dig med något?
1lU KDQ WUlɱDGH KHQQH PHG
NQLYHQI|UVWRGKRQDWWKRQKDGH
WDJLWIHO´
Alla är annorlunda i Anne

+ROWV VHQDVWH URPDQ 'H lU
DQQRUOXQGD LQI|U YDUDQGUD
RFK LQI|U VLJ VMlOYD 'HW lU HWW
smärtsamt annorlundaskap som
beskrivs.
Ħ .lQVODQ DY DWW YDUD IUlPĥ
mande i sitt eget liv tror jag är
väldigt utbredd i Norge idag,
VMlOYPRUGVWDOHQ RFK GHQ SV\ĥ
kiska ohälsan stiger. Vi måste
I|UV|ND¿QQDHWWUXPGlUGHWlU
tillåtet att känna sig annorlunda
och inte annorlunda på samma
gång, säger Holt.
'HW 1RUJH VRP +ROW EHVNULĥ
YHUJHQRPV\UDVDYUDVLVWLVNDRFK
homofoba strukturer. I Frukta
inte skildras hur mordet på en
biskop i Bergen tas på stort
allvar av polis och media, medan
PRUGHW Sn HQ NXUGLVN DV\OV|ĥ
NDQGHSRMNHIDOOHULJO|PVND
I
boken
beskrivs
hur

diskriminering mot homosexuĥ
HOOD WDU VLJ ROLND XWWU\FN EHURĥ
ende på var i samhället personen
EH¿QQHUVLJ
Ħ , ERNHQ SUHVHQWHUDU MDJ
många sätt att leva homosexuĥ
ella liv på, från den lilla gatuĥ
prostituerade till den mäktiga
DɱlUVPDQQHQ , 1RUJH KDU YL
idag homosexuella i väldigt
många viktiga positioner, vi har
KDIW HQ KRPRVH[XHOO ¿QDQVPLĥ
nister, jag har varit justitiemiĥ
nister, samtidigt tar ungdomar
IRUWIDUDQGH OLYHW DY VLJ I|U DWW
de tror att de är homosexuella,
säger Holt.
I boken säger huvudpersonen,
NULPLQRORJHQ,QJHU-RKDQQH9LN
att hatfullt tal hänger samman
med hatbrott och Holt är oroad
|YHU YDG KRQ EHVNULYHU VRP HQ
|NQLQJ DY KDWIXOOD \WWULQJDU

ħ$OOIULKHWVNDNRPPDXQGHUDQVYDURFKDWWPDQKDU\WWUDQGHIULKHWEHW\GHULQWHDWWPDQKDU\WWUDQGHSOLNW0DQ
PnVWHWDDQVYDUI|UVLQD\WWULQJDUVlJHU$QQH+ROW

Hon pratar om en radikaliseĥ
UDG RɱHQWOLJ GHEDWW VRP VYHSW
genom Norge de senaste åren,
en debatt där det är de extrema
åsikterna som kommer till tals.
Ħ -XGLVND EDUQ XSSOHYHU DWW
DQWLVHPLWLVPHQ |NDW L NUDIW
PXVOLPHUP|WHUHQ|NDQGHLVODĥ
PRIRELRFNVnI|UKRPRVH[XHOOD
har det blivit hårdare och folk
W\FNHU DWW GHW lU Vn SURYRFHĥ
rande med transpersoner, de

EOLUXWVDWWDI|UYnOGKRWRFKKnQ
DYDQGUDPlQQLVNRU-DJI|UVWnU
LQWH YDUI|U DWW YDUD DQQRUOXQGD
är så provocerande, vi är ju alla
annorlunda.
+ROW HIWHUO\VHU HQ GHEDWW
som präglas av en vilja att
P|WDVHQGHEDWWVRPLQWHUlGV
annorlundaheten.
Ħ -DJ WURU Sn HQ VNDUS RFK
till viss del XSSKHWWDG RɱHQWOLJ
GHEDWW PHQ MDJ |QVNDU DWW YL

Var inte så ärlig,
pröva att ta hänsyn
till andra, pröva att
visa empati, pröva
att leva dig in i hur
andra har det, var
lite försiktig med
andra människor.
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pris, var Holt en av kritikerna.
Monsen är motståndare till
GHQ Q\D lNWHQVNDSVODJHQ VRP
WUlGGHLNUDIWYLGQ\nUHQ
lag som jämställer homosexuĥ
ella och heterosexuella äktenĥ
skap, och hon är motståndare
WLOO DVVLVWHUDG EHIUXNWQLQJ I|U
homosexuella. Mest kritiserad
KDU KRQ EOLYLW I|U SnVWnHQGHW
att barn till homosexuella blir
handikappade.
Holt poängterar att hon inte
vill bestämma vad Monsen

får och inte får säga, men hon
menar att det säger något om
WLGVDQGDQDWWKRQInUHWWSULVI|U
VLQD\WWULQJDU
Ħ-DJWURUDWWHQDYRUVDNHUQD
WLOO DWW KRQ ¿FN SULVHW YDU DWW
många inom akademin menar att
det är fel att homosexuella kan
få barn, det var en motreaktion
PRW GH |NDGH UlWWLJKHWHU VRP
YL KDU InWW 0RQVHQ ¿FN SULVHW
´I|U RUlGG RFK NRQVHNYHQW
DUJXPHQWDWLRQ´ PHQ KHQQHV
argumentation är helt spinnvill.

'HQ lU P|MOLJHQ RUlGG GHW
NDQMDJKnOODPHGRP-DJKDGH
också varit orädd om jag klädde
DYPLJQDNHQRFKVSUDQJQHGI|U
SDUDGJDWDQ.DUO-RKDQPHQGHW
KDGH LQWH Q|GYlQGLJWYLV YDULW
prisvärdigt.

ANNA GÖTHNER
är journalist och
statsvetare som
gillar att dansa.

illustration SARA GRANÉR
BAKSIDAN:
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ska få något ut av debatten. Av
debatten efter publiceringen
DY 0XKDPPHGĥNDULNDW\UHUQD
Vn ¿FN PDQ HQ WLOOVSHWVQLQJ DY
argumentet att om något är tillåĥ
WHWDWWVlJDVnE|UGHWVlJDVRFK
GHW lU HQ I|UOXVW I|U VDPKlOOHW
Självklart har man rätt till det,
jag vill aldrig säga att det inte
lU WLOOnWHW DWW \WWUD NUlQNDQGH
saker. Men när ett barn är litet
RFKVlJHU´lVFKMDJW\FNHULQWH
RP GHQ KlU PDWHQ´ Gn VlJHU
man att du har lov till att säga
GHWPHQGHWlULQWHDUWLJW'HW

GX E|UMDU EDUQXSSIRVWUDQ PHG
är inte att du ska vara ärlig och
DWW GX VND XWQ\WWMD GLQ UlWW DWW
J|UDYDGGXYLOO9DULQWHVnlUOLJ
SU|YD DWW WD KlQV\Q WLOO DQGUD
SU|YDDWWYLVDHPSDWLSU|YDDWW
leva dig in i hur andra har det,
YDU OLWH I|UVLNWLJ PHG DQGUD
människor.
Samtidigt som jag intervjuar
Anne Holt hålls en demonĥ
stration i Oslo mot muslimske
0RK\HOGHHQ0RKDPPDGVXWWDĥ
lande att det är rätt att stena
homosexuella.

Ħ $OOD PXVOLPVND VDPIXQG L
Norge har tagit avstånd från
hans uttalande. Galna mänĥ
QLVNRU ¿QQV L DOOD NXOWXUHU DOOD
UHOLJLRQHU RP YL VND EU\ RVV
om galna människor då får vi
P\FNHW DWW J|UD RFK GHW lU HWW
problem att det är de extrema
\WWULQJDUQD VRP InU Vn P\FNHW
XWU\PPHLGHQRɱHQWOLJDGHEDWĥ
ten, säger Holt.
När Nina Karin Monsen,
¿ORVRI RFK I|UIDWWDUH L K|VWDV
WLOOGHODGHV 1RUJHV VW|UVWD SULV
I|U \WWUDQGHIULKHW )ULWW 2UGV

Petra Mölstad är lyriker och skönande. Idkar
skörlevnad och motstånd (inte mot växter). PhD
i genuskoppling av fanerogamer och saprofyter.
Karin Lenke är sångfågeln från Chako Paul City,
som även gör en konkurrerande hbt-tidning (Kom
Ut) och älskar när det kommer nya program på
tv3.
Kicki Renberg, kulturarbetare och reformist.
Andas gärna klar, kall luft och förespråkar
assisterad befruktning.
Tillsammans är de performancebandet Fabulebbs
& the Sensational Stage Dyke. De driver även
kursgård i hbtq-miljö och är en omistlig del av
den svenska vis-skatten.
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1\¿NHQSnKEWT"
9lONRPPHQWLOOYnUNXUVJnUGYLG1REHOWRUJHWL0DOP|
9LERURFKlWHULJD\PLOM|
(WWD[SORFNXUSURJUDPPHW
+RZWREHDJD\ GD\LQWHQVLYHSURJUDP
9L|YDUOHVELVNWPLQVSHO±WLVGDJDUJJU
6WUDLJKWQRPRUH$VWHSSURJUDPWROHDYH\RXUKXVEDQGDQGEHFRPHDJD\ ±KHOJNXUV
/HVELDQIULHQGVKLSLVLWULJKW"
+EWPHWRGLNLQRPOMXVGHVLJQLQWURGXNWLRQ
7UDQVDUGXGDQVDUGX".RPRFKWUlIIDOLNDVLQQDGH
3URYDSnZRUNVKRSV
+XUNDQYLIn\OOHDWWEOLPHUTXHHU"
9LV\OWDURFKVDIWDULGUDJ
*D\IULJ|UDQGHGDQV
6LOYHUVPLGHRFKLQWHUVHNWLRQHOODQDO\VDY(IYD$WWOLQJVVP\FNHQ
$WWI|UI|UDHQTXLQQD±$UMD6DLMRQPDDULWDURFKEHUlWWDU
6HPLQDULHVHULH
4XHHUGLDVSRUDH[SHULHQFHLQDSRVWDSRFDO\SWLFZRUOGLQWHUVHFWLRQDODYDQWJDUGHDQG
FXUDWLQJWKHFRQWUDSURGXFWLYH
1\WWVRPPDUHQ
)ULKHWOLJRQDQLLJUXSS HQVXEMHNWVDSHOOVRPJ|UDEMHNWHW
-lUQVPLGHPHGWULEDGHU±XUnOGULJDWHNQLNHUQ\DIRUPHU
+HWHURVH[XDOLWHW±HWWURSSnKMlOS"
)nJHOVNnGDUHRFKSRO\JDP±WUlIISXQNWLJU\QLQJHQ
NXUVHQJHVSnHQJHOVND
)DEXOHEEVDQGWKH6HQVDWLRQDO6WDJH'\NHV.XUVJnUGVSURGXNWLRQLQQHKDU)VNDWWHVHGHO)|UPHU
LQIRUPDWLRQZZZKRZWREHDJD\QX

