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Det här numret av Wannabe fokuserar 
dagens hbtq-rörelse(r) och vilka personer 
och frågor som inkluderas och exkluderas i 
dess verksamhet. Vi undersöker gränsland 
och överlappningar mellan olika rörelser, 
identiteter och frågor. 

Vem kämpar hbtq-rörelsen (inte) för? Hur 
ska vi nå våra mål? I vilka sammanhang kan 
man vara både transman och praktiserande 
jude? Bör man alltid utnyttja sin yttrande-
frihet? Och varför är queerhet ett tecken 
på svenskhet? Helt enkelt: Vad håller vi på 
med, och vilka är egentligen ”vi”? Det är 
dessa frågor som utgör grunden för de artik-
lar som vi presenterar i det här numret av 
Wannabe.

Vi vill också passa på att avisera vår avgång 
som chefredaktörer. Under hösten kommer 
vi att göra vårt sista Wannabe-nummer och 
vi söker därför efter efterträdare till posten. 
Om du är intresserad av jobbet eller vill veta 
mer om vad det innebär, skicka ett mejl till: 
fej.skantz@hbtqstudenterna.se



Wannabe var tidningens tema 

precis trätt i kraft. Nu sitter jag 
här igen, och den här gången har 

hälsa i min hand.  Utredningen 

frågor som t. ex. att trots att 

bisexuella och transpersoner. 
Utredningen visar också att var 

alarmerande.  

glad när jag läser rapporten är 
att normkritiska perspektiv 

Vi har pappret, var är

verkligheten?

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

Normkritiken sätter fokus på 

normerna till problemet istället 

handlar om makt och det hand
lar om att se sin egen position i 

regler och kultu
rer som skapar 

är ett perspektiv 
som på många 
sätt är viktigt i 

inte bara i likabe
handlingsarbetet, 

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.  

HAN, vilket med lite god vilja 
kan tolkas som ett erkännande 

har med andra ord en hel del ju

året, likabehandlingsplan och 

som ligger och samlar damm, 

struntar i att skriva dem? Hur 
får vi orden och meningarna i 
likabehandlingsplanerna att bli 

blir det en ingång till att ifråga
sätta heteronormativitet på lan

Något som är en konkret del 
av många av våra medlemmars 

vardag är de lokala avdelningar

att skapa arenor där lokalavdel

Har en lokalavdel

transinklusiva, så 
kan konceptet med 
stor sannolikhet 
kopieras. Sedan är 

det ju aldrig fel med inspiration 

CAMILLA NYLUNDH är förbunds-

ordförande för SFQ sedan 2009 

och har tidigare studerat på Sö-

dertörns högskola.

text CAMILLA NYLUNDH
foto LINNEA ORNSTEIN
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Medicinsk feministisk front (MFF) arbe-
tar 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 disku

Westerståhl forskar 
inom samhällsmedicin 
och folkhälsa och har 

ras i undervisningen. 

hbt handlar det alltid 
om sjukdomar. Vi 
pratar aldrig om hete
ronormen, som ju är 

bakom, säger Anna Westerståhl.
Stämningen i salen är frustrerad, många i publi

ken upplever att det står still.

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.

taganden om oss studenter som vita, heterosexu
ella cispersoner, säger Tove Nilsson från MFF och 
fortsätter. 

kunskaper kring genus 
borde vara självklara 
delar av utbildningen. 

hela tiden måste uppda
tera vår kunskap, men 
med hbt och genus är det 
bara stopp.

håller Medicinsk femi
nistisk front varje termin 
en schemalagd lektion 
om genus och medicin 

resten av utbildningen, säger Tove Nilsson.

som färdiga läkare bedriva en god vård som är lika 

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 

diskussion om att tillsätta genuslektorer på fa

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 

vi blir medvetna om att det inte stämmer, desto 

CHARLIE OLOFSSON jobbar 
som journalist i Göteborg.
  
 

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.  

På den
medicinska

fronten

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.  

Läs mer om Medicinsk feministisk front på deras webbplats mffront.se och 
håll utkik efter kommande arrangemang på deras facebooksida. 

text & foto CHARLIE OLOFSSON
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Intersektionella perspektiv är 
populära både inom sociala 

Med andra ord perspektiv som 

i att maktordningar hänger 

Vi påverkas helt enkelt inte av 
heteronormativitet och rasism 
isolerat från varandra. Istället 

hållanden samman.  
I samtal med Simon Holender 

som är engagerade i både 

nationella minoritetsfrågor och 

politiken blev ett eget politik

nationella minoriteter och stad

tetsspråk. Ramkonventionen 
innehåller ett åtagande från 

och främja minoriteters villkor. 
Bland annat betonas rätten 

minoritetsspråken. 

stort engagemang i judiskt reli

ett stort engagemang i transfrå
gor. Han pekar på svårigheter 

identiteter samtidigt.  

i transaktivismen och i vissa 

och bekräftelse av att han är 

däremot att han blir ifrågasatt 
som troende jude. I judiska rum 
blir han bekräftad som jude 
men ifrågasatt som transper

bekräftas på en och samma gång 

Han berättar om en situation 
som är ett undantag från detta 

titet och hans judiska identitet 
inte bara får plats utan även blir 

rabbinen glatt i samband med 

komnade honom, gav honom 
med självklarhet en lånekippa, 
en form av huvudduk eller 

som är manligt kodad, och pla
cerade den utan att tveka på 

den dubbla bekräftelse som den 
innebar. Simon kände sig accep
terad, inte som jude men trans, 
eller trans men jude, utan som 
båda två samtidigt.  

hans engagemang och kun
skaper lett till att det ibland 
funnits med transperspektiv i 
diskussionerna. Han har dock 

repressalier på grund av sin 

om att andra inte väljer att kalla 

eller att han får kommentarer 

män, har väckt reaktioner. Hans 
erfarenheter av olika positioner 

och han säger  

problem generellt som 
kvinna än homosexuell 

Att vara transsexuell däremot 

mare bestämt, där han arbe

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 

att han inte både kan vara rom 

och maktordningar hänger ihop. 

moderna, det jämställda och det 

in action

Ett samtal om svenskhet, nationella 
minoriteter och heteronormer

text MIKA NIELSEN
illustration CAMILLA LEKEBJER

Intersektioner
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toleranta. Samtidigt kopplas det 

pelvis patriarkala och andra 
ickemoderna värden. Även om 

heteronormativ utgångspunkt 
innebär svenskhetsnormer 

är etniska svenskar som är eller 
kan vara homosexuella. Något 

han av en del uppfattas som 

inte komma ut som romer i 

antagligen på grund av en osä
kerhet kring hur man skulle bli 

Från romskt håll betraktas 

och rom samtidigt.  
När det gäller romska 

sammanhang, upplever inte 

samtidigt vill delta i släktens 
gemenskap till hundra procent. 

gemenskap har jag valt att vara 

i samband med min och min 

31 år.  

leliga institutioner ges konkreta 

frågorna, samhället måste ta sitt 

nas villkor. Han ser ett behov 

tidigt och det skulle dessutom 

internet.  

bidragsgivare ställer krav i sam

ingar bidrag, något som natur
ligtvis inte bara gäller romska 

man ställer jämställdhetskrav 

 
 

MIKA NIELSEN 
har arbetat 
med utredning-
ar kring natio-
nella minorite-
ter och makt.

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-bryr-
sig-inte-om-utsatta-minoritetsgrupper
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någon invandrarorganisation 

 

begreppen. Vad är en invandrarorganisation och 

rarorganisation avser oftast en organisation vars 

med invandrarbakgrund och där själva utgångs

tillsammans med personer som talar samma 

Genom att ställa invandrarcom

varandra säger man också vilka orga
nisationer som får representera vilka 

inte är 

invandrarorganisationerna 

Invandraren är fortfarande en traditionell och 

i migrationspolitiken, i till exempel allianspar

 

är en organisation där allianser med andra organi
sationer är en central del av verksamheten. 

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 

tet med Stockholm Pride och brukade alltid 
åka längst fram i paraden i Stockholm på sin 

initiativ. Arabiskt initiativ är en organisation som 

ner med arabisk och muslimsk bakgrund i Sverige 

initiativ välkomnar alla, men majoriteten av de 
aktiva har arabisk och muslimsk bakgrund.   

Sedan har vi SIOS kvinnokommitté. SIOS är 

i Sverige. I beskrivningen av kvinnokommitténs 

ALL THE QUEERS ARE WHITE, ALL 
THE BLACKS ARE HOMOPHOBES, 
BUT SOME OF US ARE BRAVE.

text SISSELA NORDLING BLANCO
illustration CAMILLA LEKEBJER
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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.



antiziganism, afrofobi och homofobi gestaltar sig, 

Vad jag vill säga är att dessa personers kamp 

det senare.  
Kristin Tran påpekar i sin genuskandidatupp

sats Chicana feminism att queerteorin i Sverige 
ofta framställt heteronormativitet som enbart en 

Moragas och Gloria Anzaldúas Chicana feminism 

med queerteori i Sverige och nämner queerteore
tikern Ian Barnard som säger att många queerteo

genom att uteslutande fokusera på sexualitet och 
genus. Barnard menar att all politik som endast 

politik, eftersom det i västvärlden endast är vita 
människor som har privilegiet att se sin ras som 

då Pride Houses verksamhetschefer och alla oss 

I väntan på tunnelbanan på väg hem kunde jag 

vad det var som gav mig en känsla av att vi var 

samt motfrågan: på vilket sätt är vi homogena?     
 ett ord om vithet trots 

det hända att de känner sig kränkta, blir arga, 
får skuldkänslor, eller något annat okonstruktivt 

här gruppen är dålig på att arbeta med frågor som 

tighet mot att framstå som mångfaldskramande 
essentialister som vill ha med olika grupper uti
från tankar om att man är så olika, så måste det 

människor säregenskaper eller särperspektiv.    
   

Sissela Nordling Blanco, är 
21 år, pluggar politisk retorik 
på södertörn högskola. Sis-
sela är grundare till Uppsala 
Pride, aktiv i Interfem, och 
riksdagskandidat för Feminis-
tiskt initiativ.
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Under hösten 2009 startade SFQ tillsammans 
med KRISS, KIM och Sensus projektet ”Religion 

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 student-
rörelsen i Sverige) och KIM (Kön, Identitet, 
Mångfald) som projektpartners.

Projektet vänder sig till samfund inom 
judendom, kristendom och islam, och hbt-

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 

PROJEKT!
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frågor. Vi är intresserade av 

frågor som han anser 
vara dagens viktigaste. 
Vi hamnar snabbt i ett 
samtal om samhällets 

och om assimilationens och 

nerskapslagen, tar den som ex

både får positiva konsekvenser, 
i form av bättre villkor och att 

vardagliga,  men också hur de 

soner ska anpassa sig och vara 

ter Agda att ha ett foto med sina 

rån, men samtidigt måste man 

den? Och på vilket sätt tvingas 

lags?

till staten och olika organisatio

både sexualpolitiskt radikala 

professionaliserades blev det en 

det mellan mer radikala 
aktivister och de som 

digheterna. I och med 
genombrottet i mass

tonades det politiska ner 

schlager. Paradoxalt gick 
det hand i hand med en satsning 
på vanlighet och familj. 

mainstreaming. Vill man fort
sätta bli kramad gäller det att 
tona ner det som kan väcka an

rera partnerskap var på agendan. 

frågor som exempelvis utmanar 
tvåsamheten på grund av risken 

grund av att det används mot 

kraterna, tar tag i såna här frå

gifte, snart får man gifta sig med 

utmana och att anpassa sig.

ard, de som verkligen tar stri
den ute på dagis och i alla de här 
institutionerna, å andra sidan är 

precis som vilken mamma och 
pappa som helst.

mer polariserad i takt med att 

ståndet minskat. Men hur var 
det då med framtiden, den som 
vi ville att historikern skulle sia 
om?

tigheter globalt och samtidigt 

sin position, att jag lever här i 

lång tradition av att represen
tera andra länder på väldigt en

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 

stå hur olika kulturer gnager 

mot varandra och hitta en ana

är den vikigaste frågan.

SARA NILSSON är nybliven psy-
kolog och fd. vice ordförande 
för SFQ.
ANNA OLOVSDOTTER LÖÖV 
bor i Malmö och arbetar som 
doktorand i genusvetenskap 
vid Lunds universitet.

Framgångens baksidor
Ett samtal med queerhistorikern Jens Rydström

Nu är det tänkbart för moster 
Agda att ha ett foto med 

på byrån, men samtidigt 
måste man fråga sig vad 
assimileringen gör. Vad är det 
som går förlorat med den?

text SARA NILSSON & ANNA OLOVSDOTTER LÖÖV
foto MARTIN LOEB
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punkt i en frustration vi känt de 

fått oss att reagera är det sätt 
som det normkritiska arbetssät

har blivit det självklart bästa, 
och ibland även det enda, sättet 

ersatt det som numera beteck

ett antal frågor: Vad kan man 
åstadkomma med en normkri

kampen?

leranspedagogik. Normkritiken 

har sin grund i queerteoretiska 

lägger inga krav på minoritets

återigen pekar ut vissa grupper 

mer tveksamma. Målet är ett 

normer och utgångspunkten är 
att om vi blir medvetna om hur 

kare så kommer vi att sluta med 
det. I ett sådant samhälle skulle 

rasism inte längre existera.
Toleranspedagogiken utgår 

antagande om att människor 

kontakt och kunskap om det 

med toleranspedagogiken är att 

såsom att homosexualitet och 

hot mot samhällets fortlevnad. 

bilden av heterosexualitet 
som det mest normala är dock 
mer begränsade och den makt 
som heterosexuella har att 

personer ifrågasätts inte. 

den avvikande gruppen medan 

nästan kan ses som ett problem 

gruppen som avvikande.

Vad händer då när normkri
tiken blir det enda rätta och 

Vi menar att det resulterar i 

medan andra frågor hamnar 

leranspedagogik riskerar att 

som sticker ut minst; den mas

vill leva vanliga svenssonliv och 

i grunden. Utifrån enbart ett 

missa att driva de frågor som 

dem skulle kanske en betoning 

ner och andra underlätta mer.

sker idag, när normkritik fram
ställs som bättre än toleranspe
dagogik och ska fungera i alla 

hierarkisering där 

kamp om man vill driva frågor 

punkt. Normkritiken riskerar 
då att bli en norm i sig där den 
som saknar det rätta perspekti
vet blir den avvikande.

inte ska fastna i/reduceras till 

ska åstadkommas utan att de 
olika metoderna snarare ska 
få samexistera i det praktiska 

vilken metod som bäst tar oss 
dit. Om metoden och våra ut

utan diskussion kring vad vi 

riskerar vi att missa mål som är 

Normkritiska 
reflektioner

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.

text SARA NILSSON & ANNA OLOVSDOTTER LÖÖV
illustration CAMILLA LEKEBJER
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STYRELSEN

C a m i l l a  N y l u n d h
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.

B e r n d  G ä d t k e
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.

C i n n a  G ä r d e n f o r s
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.

M i c a e l  S v e r k e r s s o n
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 

kämpa för!

F e j  S k a n t z
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!

V i o l a  A r v i d s s o n
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 

peppande ord fyllda med optimism!

M a t i l d a  L i n d g r e n
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.

S i m o n  H o l e n d e r
Ålder: 33
Bostadsort: Lund
Sysselsättning: Psykologstudent
– Jag vill framförallt jobba med 

tillgänglighet för funkisar och att 

inkludera lokalavdelningarna mer. 

P e 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. 

L e x  B j ö r s m o
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. 

K a r i n  M e l i n 
Ålder: 26 
Bostadsort: Born and raised i Skövde 

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.

S a n n a  N i l s s o n
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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Vad håller ni på  med?  
– Framförallt arbetar vi med att bekämpa olika typer av förtryck 
baserad på kön, sexualitet, etnicitet och religiös bakgrund. Syftet 

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? 

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 hbt-

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 

att vara med.  

Vad är nästa steg för hbtq-rörelsen? 
– Om du frågar mig så är det att arbeta för en anti-rasistisk hbtq-
rörelse som är mer inkluderande för hbtq-personer med andra 
etniska ursprung och som bättre når ut till de mest utsatta hbtq-
personer 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.   

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 

möjligheter till mångfaldiga relationer. Framöver är det tal om läsegrupp kring intersektionell 

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 

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.  

Vad håller ni på med?

Olov Kriström, värdinna för Göteborgs Queerinstitut

Ali Albasri, Arabiskt initiativ
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Det tog nästan tio år för 
Kim Herburt att bestämma 
ämne för sin avhandling. 
Nu är han igång med kart-
läggningen av sadomasoch-
ismens historia i Sverige, 
men många spår är för alltid 
utsuddade. 

Bevisen försvinner och 
därför är det så viktigt att 
den här historien skrivs. 

som doktorand i historia vid 
Stockholms universitet redan 

nare bestämde han vad avhand
lingen skulle handla om. 

och beklagade att det tagit så 

kanske var just den tid som uni

ta sig an ämnet.

hade kunnat få bra handledning 

queer etablerats som begrepp 
inom akademin och historisk 
sexualitetsforskning har slagit 
igenom.

Kärnan i avhandlingen är att 

ningssätt till sadomasochism 

RFSU har arbetat med frå

ringen av sadomasochister, fe
tischister och transvestiter. 
RFSU:s arkiv berättar dock om 

en helt annan inställning. Så 

sationen kraftfullt avstånd från 
sadomasochismen. 

beskrevs sadomasochism som 

sexualitet och de tankegångarna 

säger Kim Herburt.

sadisten som en dominant man 
och masochisten som en under
ordnad kvinna och utifrån den 

masochism som ett tecken på 

Kim Herburt kämpar med 

kvar i livet. 

fanns sällskap tidigare som 

klubbarna där, men än har jag 

tetssamhällets inställning till 

att sadomasochism ska vara all

kopplingar till misshandel och 

ska leda till våld mot någon som 
inte är med frivilligt, säger han 
och konstaterar att uppslags

källa till information innan in
ternet kom. 

bildade folk sin uppfattning om 
världen och om sig själva.  

Beskrivningarna i uppslags

gasättande och negativa, men 

talet ut som en tid av backlash. 

uppslagsboken Respons skriver 

hället utvecklas mot att bli allt 
mer liberalt, men det kan man 

inte se här, konstaterar Kim 
Herburt.

Han drar en parallell till en 

visar till det som ett exempel 
på hur avståndstagandet gen
temot sexualitet som avviker 

och hade goda referenser, men 

tvingades sluta. 

är. Samhället tar avstånd från all 

inom normen och normen har 
ingen anledning att ifrågasätta 

fram ifrågasättande genom 

men fortfarande återstår att 

fram lagar mot diskriminering. 

Under samma period lades ett 

men 
d e t 
avslogs med 
motiveringen att frågan be

valde olika vägar, konsta
terar Kim Herburt. 

dare utredning. Under 
tiden har RFSU drivit 

länge visar Andréaz Wasniowskis 
avhandling Den korrekta avvikel
sen: Vetenskapsanvändning, nor
malitetssträvan och exkluderande 

gor etablerade en bild utåt där 

sexualitet, framställdes som väl 
anpassade till normer i samhäl
let. I den idealbilden passade 

gress i vår ska organisationen 
presentera utredningen om 

vad man har kommit fram till 
om hur man tänker jobba med 

Herburt. 

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

text CHARLIE OLOFSSON
illustration CAMILLA LEKEBJER

SADOMASOCHISMENS
HISTORIA
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Nästa morgon sätts konferensen igång och redan 

kommer från olika lokalavdelningar, från riksor

kan inte undgå att känna mig privilegierad att 
komma från Sverige i denna stund. 

som hålls av konferensdeltagare, samt en extern 

tivitet och hur det påverkar och verkar på alla 

Speciellt viktigt var detta ämne då det inte talas så 

kan drabba alla, inte bara homosexuella. 

kring ser ut. 

par, samt hur en kan tillverka egna slicklappar av 

kan bli smittad av HIV, vilka områden på krop
pen som är känsligast och vikten av att inte bara 

åkte ut till universitetet i Nanterre och deltog i en 
manifestation. Vi stod på skolgården och delade 

nisationer och marscherade genom Paris centrala 

och den franska revolutionen startade, dog alla 

showen efter den andra, och hela gänget klämde 
i  i den internationellt kända franska meningen 

Slutmålet med konferensen var att skriva en 

kan driva verksamhet och konkreta beskrivningar 

upp och skickas till de organisationer och perso
 

heter en kan hitta, deltar vi alla i samma kamp 

homosexuella.

LEX BJÖRSMO läser genusve-
tenskap vid Linköpings uni-
versitet och är ledamot i SFQs 
förbundsstyrelse.

När vi dog i Paris för att 
andra skulle få leva  

text LEX BJÖRSMO
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Ilskan är nog det jag gillar mest med Interfems 

Sissela Nordling Blanco, Kristin Tran, Berolin 

ett metodmaterial som inte är så där tillsnällat 

ten att ta tillvara på ilskan hos dem som delar 

motarbetas. Och ilska kan ju vara en av de bästa 

makthandboken uppmanas inte läsaren att tona 

ilska till att ta rättmätig plats som antirasistisk 
feminist, särskilt i feministiska sammanhang. 

ett motstånd, men också sådana där mer besvär

den som egentligen har ansvar och skuldbelägger 

så motiverad till att hålla på med antirasism om 

läsaren med svar och motfrågor till dessa argu

ligger bakom argumenten och hur man kan tänka 
kring dem.

av argumenten är bekanta om du är en antirasis
tisk feminist, men också att du kan känna igen 

I Makthandboken tas också härskartekniker, 
motstrategier och bekräftartekniker upp. Olika 

rutinerade aktivister, men då tror jag att boken 
har desto mer värdefull inspiration att erbjuda. 

kritiska aktivister, som jag känner. Med dem som 

besväret. 

PÄR WIKTORSSON är fd chef-
redaktör för Wannabe och fd 
vice ordförande för SFQ. Pär 
har företaget Perspektivbyrån 
och arbetar där som jämlik-
hetskonsult och utbildare, 
tillsammans med två andra fd 
SFQ-aktivister.
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Kissing away the anti-gay
What can make grown men afraid to come 

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. Deco-
rated with words like “Straight”, “Dyke” and 
the Lithuanian “Gaidys” – a derogatory word 
used for homosexuals - and of course the usu-

activists gathered in front of the Lithuanian 
Parliament to protest the upcoming  Law for 

protection of minors against detrimental ef-

fects of public information. The law came 

into effect in March 2010 and was designed to 
protect youth against information about ho-
mosexuality and other so-called ”damaging” 
information. 

The peaceful and norm-breaking group 
of kissers made headlines in Lithuanian me-
dia 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 Nord-
ic 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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farten, men bara på ett toleranspedagogiskt sätt, 

ringen blir lidande och lärare riskerar att behandla 

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? 

normativitet, sexualitet 

på biologilektionerna 
utan hos alla lärare i alla 
åldrar och oavsett ämne. I 
dag är dock sex och sam
levnad inte ens ett givet 

lärare vilket är märkligt 
eftersom det varit obliga

get inte gjort hittills. Sveriges skolminister har 
gått ut och sagt att han menar att det vore trams 

ge såväl lärarutbildningarna som skolministern 
heteronormskoll. 

mellan heteronormativi
tet och heterosexualitet 
så är det inte konstigt 
att perspektiven saknas 
på andra samhällsnivåer. 

funktionalitet, genus, 
sexualitet och etnicitet 
skadar samhället och hur 

kunskaper om detta är 
en kompetens som borde 

tror att en bra plats att 

 

och arbetsrätt.
Kommer ni in på ämnen 

som har med hbtq att 

registrerat partnerskap 
fram. Man kan säga att 

det fram i lightversion.  

få mer plats? 

men bara när det är 
relevant. Vi läser inte så 

så det handlar sällan om 

att det är viktigt att skapa 
eller säkerställa att det 

innebära att alla studen
ter kan få viss inblick i 

inte är relevant som en 

är viktigt att uppmärk
samma och skapa med

en heteronorm. Steg två 
är att gå vidare med hur 

det.

Johan Nordström läser näst sista terminen på affärsjuridiska programmet 
vid Linköpings universitet.

Helena Gudrunsdotter läser lärarutbildningen på Göteborgs universitet och 
är färdig våren 2011.  
 

text & foto CHARLIE OLOFSSON
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Vad håller ni på  med? 
– Vi arbetar med att informera om att hbtq-
personers rättigheter är mänskliga rät-
tigheter. 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 HBT-
festivalen 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 

-
domar som behöver jobbas bort och ifrå-
gasättas även inom rörelsen. Det är så lätt 
att vara kritisk utåt men blind för sig själv.  
 

Interfem - feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter
 
Vad håller ni på med?
– Interfems vision är ett samhälle fritt från diskrimin-
ering, med fokus på att kvinnor med utländsk bakgr-
und blir en erkänd resurs och får större ekonomisk och 
politisk betydelse på arbetsmarknaden och i samhäl-
let.

Vilka frågor är aktuella?
– På sistone har vi varit ute och föreläst en del hos 
andra organisationer om rasism och andra maktstruk-
turer 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 legitim-
erade statliga våldet mot vissa grupper i samhället. 
Ifrah Hassan och Jamina el Hajoui kom och pratade om 
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 seminari-
eserie samt en internationell konferens i samband med Uppsala Pride.

Vad är nästa steg för hbtq-rörelsen?

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 

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. 

Kristin Tran, ordförande för Interfem och Sissela 
Nordling Blanco, aktiv i Interfem.
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Caroline Andersson, Amnestys HBT-grupp i Göteborg



medlemmar, och vi har i dagsläget inte heller tänkt 

ledarskapsutbildningen. Vi har upplevt att det 

i undervisningen. 

studerandeperspektivet ibland saknats inom 
HoF. Vi tänker oss ett samarbete mellan HoF och 

klimat både under studietiden och i det fortsatta 
arbetslivet.

från livet som civil sådan. Vi militära studenter 

en får ett studentrum någonstans på slottet. 

Vi har bland annat hoppat fallskärm hos 
Fallskärmsjägarskolan, spenderat många veckor 
med vinterutbildning i Arvidsjaur och provat på 

Räddningsverkets anläggningar. 
Alumner från FHS skall arbeta tätt ihop med 

andra människor, både i Sverige och utomlands. 
Många skall också arbeta med ungdomar, och 

bra ledare skall se ut och vara, och vi ville, med 

Vi har, under vår tid som militära studenter, 
saknat ett helhetsperspektiv på samtalen 

huvudsak kretsat kring jämställdhet, men vi anser 

allt vill vi diskutera frågor på ett normkritiskt 

inom den militära kulturen.

att det fortfarande lever kvar traditioner kring 

exempel bordsplaceringen på balen se ut, den 
brukar ju traditionellt sett vara varannan man 

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 

SIGRID NILSSON är 23 år, har 
nyligen tagit examen från FHS 
och gillar att åka longboard.

LOKALT

Queer på 
Försvarshögskolan

text SIGRID NILSSON
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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 vardag-
ligt, men inte desto mindre 
smärtsamt. 

Bokens projekt är att se 
till gränslandet mellan den 
tillåtna hatfulla yttringen 
och den otillåtna hatfulla 
gärningen, säger författa-
ren Anne Holt. 

något främmande. Hårt, kanske. 
Annorlunda i varje fall.

dig med något?

Alla är annorlunda i Anne 

smärtsamt annorlundaskap som 
beskrivs.   

mande i sitt eget liv tror jag är 
väldigt utbredd i Norge idag, 

kiska ohälsan stiger. Vi måste 

tillåtet att känna sig annorlunda 
och inte annorlunda på samma 
gång, säger Holt. 

homofoba strukturer. I Frukta 
inte skildras hur mordet på en 
biskop i Bergen tas på stort 
allvar av polis och media, medan 

I boken beskrivs hur 

diskriminering mot homosexu

ende på var i samhället personen 

många sätt att leva homosexu
ella liv på, från den lilla gatu
prostituerade till den mäktiga 

idag homosexuella i väldigt 
många viktiga positioner, vi har 

nister, jag har varit justitiemi
nister, samtidigt tar ungdomar 

de tror att de är homosexuella, 
säger Holt. 

I boken säger huvudpersonen, 

att hatfullt tal hänger samman 
med hatbrott och Holt är oroad 

Hon pratar om en radikalise

genom Norge de senaste åren, 
en debatt där det är de extrema 
åsikterna som kommer till tals. 

har det blivit hårdare och folk 

rande med transpersoner, de 

är så provocerande, vi är ju alla 
annorlunda.

som präglas av en vilja att 

annorlundaheten. 

till viss del 

Gränslandet mellan 
det tillåtna och det 
otillåtna hatet 

text ANNA GÖTHNER
foto PETER KNUTSSON

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.36 37



ska få något ut av debatten. Av 
debatten efter publiceringen 

argumentet att om något är tillå

Självklart har man rätt till det, 
jag vill aldrig säga att det inte 

saker. Men när ett barn är litet 

man att du har lov till att säga 

är inte att du ska vara ärlig och 

leva dig in i hur andra har det, 

människor. 
Samtidigt som jag intervjuar 

Anne Holt hålls en demon
stration i Oslo mot muslimske 

lande att det är rätt att stena 
homosexuella. 

Norge har tagit avstånd från 
hans uttalande. Galna män

om galna människor då får vi 

problem att det är de extrema 

ten, säger Holt. 
När Nina Karin Monsen, 
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pris, var Holt en av kritikerna. 
Monsen är motståndare till 

lag som jämställer homosexu
ella och heterosexuella äkten
skap, och hon är motståndare 

homosexuella. Mest kritiserad 

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 

många inom akademin menar att 
det är fel att homosexuella kan 
få barn, det var en motreaktion 

argumentation är helt spinnvill. 

också varit orädd om jag klädde 

prisvärdigt.
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gillar att dansa. 

38 39



 


