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Transinform 

Officiellt organ för Transföreningen FPES 

 
Liza på Gotland  Foto: Beth Nelin 

 

Det är nu ett år sedan jag fick byta förnamn 

till Liza. Nu när jag sålt och köpt hus inser 

jag vad det betyder att officiellt kunna göra 

det under det namn som jag vill leva med. 

Tyvärr är det inte alla i min omgivning 

som vill ge mig den rätten. Min syster 

envisas t.ex. med att skriva mitt gamla 

mansnamn på vykort hon sänder till mig 

och hennes man vill inte träffa mig som 

Liza.  

 

Då är det så skönt när min Kvinnas syster 

skriver ”Hej systrar” i sina brev till Beth. 

De positiva ögonblicken överträffar de 

negativa och därför går det att leva i min 

nya roll. En transväninna sa en gång att 

hon lever det liv som hon vill leva, och inte 

det liv som grannar, vänner och släktingar 

vill att hon ska leva. Det är en enkel 

livsfilosofi som jag har tagit till mig i mitt 

hjärta. 

 

För ett tag sedan visades ett avsnitt i TV 

om den transsexuella bonden Knut i serien 

Kvinnan i mitt liv. Då mådde jag nästan illa 

att höra att den kvinnliga läkaren på 

vårdcentralen betraktade Knuts vilja att 

vara kvinna som en vanföreställning. Som 

tur är finns det andra läkare. Jag minns för 

fyra år sedan när min hud kollades upp för 

spår av cancer av en kvinnlig läkare. Hon 

sa att jag hade torr hud och borde använda 

lotion ”inte bara kvinnor kan använda 

lotion”. Jag svarade att ”kanske också 

transvestiter?” Då tittade hon på mig med 

ett varmt leende ”är du transvestit?” Det 

var första gången jag berättade det för en 

utomstående, och det var också första 

gången i mitt liv som jag fick en kram av 

en läkare istället för ett handslag när vi 

skildes åt. 

 

Bemötandet vi transpersoner får, speciellt i 

vård och omsorg, är så viktigt för att vi ska 

kunna känna oss hela som människor. 

 

Liza Olsson, redaktör 
______________________________________ 
Redaktionen ansvarar inte för sanningshalten i infört 

material. Artiklar, tankar och synpunkter i 

”Transinform” är författarnas och behöver 

nödvändigtvis inte återspegla FPES offentliga 

ståndpunkt. 

Redaktionen mottar gärna artiklar, notiser, bilder och 

reportage. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta 

ner och även refusera inkommande artiklar. 

Skicka material till nästa nummer. Maila ditt material till 

transinform@fpes.se eller skicka det till Transinform, 

FPES, Box 529, 101 30 Stockholm 

______________________________________________ 
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Hormoner lockade många transpersoner 
Text: Jane Nylund 
 

Det blev deltagarrekord på oktober månads 

transcafé i Stockholm. Hela 27 transpersoner 

lockades av kvällens diskussionsämne, 

medicinering med hormoner. 

Bakgrunden är att allt fler transpersoner 

självmedicinerar med hormoner köpta på nätet. 

Men det finns risker med att medicinera utan 

läkarövervakning. Därför var endokrinolog 

Stefan Arver vid Karolinska sjukhuset i 

Huddinge engagerad för att informera och 

svara på deltagarnas frågor. Han arbetar bland 

annat med behandling av transsexuella, har 

bred erfarenhet och följer det internationella 

kunskapsläget. 

Stefan Arver varnade för att köpa hormoner på 

nätet för att man inte kan vara säker på vad 

man får. Det förekommer mycket förfalskad 

medicin, särskilt när det gäller potensmedel, 

och den kan vara overksam eller till och med 

giftig. Han menade att det är bättre att vänta 

tills socialstyrelsen skriver nya föreskrifter för 

TS-vården för det väntas då bli lättare att få 

hormoner på recept, förutsatt att förslagen i 

Socialstyrelsen utredning förverkligas. 

Deltagarna ställde många frågor och kvällen 

blev mycket lyckad. När det gäller fysiologiska 

risker med könskonträr hormonbehandling 

gäller det för man till kvinna främst att vara 

uppmärksam på risken för blodproppar. För 

kvinna till man kan det eventuellt finnas en 

större risk för äggstocks- och bröstcancer, om 

dessa inte är borttagna. Men det statistiska 

underlaget är litet.  

Stefan Arver har tillsammans med överläkare 

Cecilia Dhejne avgett ett expertyttrande till 

Socialstyrelsens utredning om TS-vården. Det 

handlar om riskerna med könskonträr 

hormonbehandling och finns som bilaga i 

utredningen som kan hämtas här: http://www. 

socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-

31. 

Vanligt deltagarantal på transcaféet ligger 

nummer på ett dussin, när det inte är någon 

programpunkt. Caféträffarna är till för alla 

transpersoner i samarbete mellan RFSL 

Stockholm och FPES Stockholm. Ett bra 

tillfälle att komma ut, att träffa nya vänner och 

hålla kontakten med likasinnade. Vi träffas den 

andra onsdagen i varje månad (förutom juli) kl. 

19 för att fika och prata. Det är dessa träffar 

utan programpunkt som är viktigast för många 

av oss för de fyller en social och 

kamratstödjande funktion. Träffarna är helt 

chosefria och man kan komma som man vill. 

Avslutning efter kl 21 på någon närbelägen 

pub för dem som vill prata vidare. 

Årets sista träff är den 8 december. Se 

kalendariet på www.fpes.se för information om 

eventuella programpunkter. 

 

 
Pridetåget 
Text och bild: Beatrice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunde inte låta bli att skicka över 

denna bild jag tog en vecka i slutet av 

juli när jag åkte med museijärnvägen 

Lennakatten (Uppsala - Faringe). Vid 

uppehåll i Marielund kom föreningens 

stora diesellok in med regnbågsflaggor 

i fronten! Visst är det kul med ett 

annorlunda Pridetåg! 

 

http://www/
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Stockholm Pride 
Av Hildur de Besche 

 

Nytt Prideområde på Djurgården 

Transorna” ligger i tiden”-många viktiga 

kontakter 

Efter ca 10 år på grusplanen vid Tanto hade i 

år Pride Park flyttats till Norra Djurgården, på 

Gärdet, mellan Sjöhistoriska museet och 

Källhagens värdshus. Det innebar också att 

Prideparaden gick åt motsatt: Från Tanto på 

Söder och ut mot Gärdet. Det blev ca 1 km 

längre att gå. 

 

Området var en gräsplan rätt så mycket större 

än den på Tanto-så att det blev mera luft 

mellan tälten och inte den grändkaraktär som 

det var tidigare.  

Nackdelen är förstås att platsen ligger lite mer 

offside och med bara buss som kollektivtrafik. 

Men SL hade satt in en speciell linje 

”Prideexpressen” som gick till Sergels Torg-

och som var gratis. Linjen hade höga 

hållplatsstolpar i regnbågens färger. Dessutom 

fanns regnbågsflaggor på alla bussar. 

 

 

Vi hade ett tält som vanligt men där Anja och 

Tessan hade byggt en snygg ”boudoir” för 

omklädnad och smink. Framför oss fanns en 

stor uteservering och på baksidan 

Sjöhistoriska. 

 

Många besökare/reportrar dök upp: 

-Socialstyrelsens GD L E Holm och TS-

utredare Karin Lindell samtalade med oss om 

TS-utredningen. 

-Magdalena Ribbing, samtal om stil och 

livsfrågor. 

-SvT hade en kort intervju med Tessan. 

-TV 4 filmade. 

-Expressen hade en intervju med Lena E och 

Tessan. 

-Radio Sweden hade en intervju på engelska 

med Lena E. 

-Tidningen NU frågade om FPES synpunkter 

på partiernas program. 
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Även utanför Pride park hade vi transpersoner 

uppmärksammats mer än någonsin tycker jag: 

Christina Kieri, medlem från Umeå, pryder 

förstasidan i SvD. 

-I SvD Näringsliv fanns en lång artikel om 

Liza O, vår redaktör, och vi fick även se en 

glimt av Angelika Löwdin, Gbg, i mängden av 

Pride-besökare som svarade på en enkät. 

-TS/Transgendern Peggy Sands hade tre 

framträdanden under Pride. 

-Berns hade en ny tävling; Miss Transsexuell. 

Som vanligt delade vi också ut många ex av 

vår utmärkta broschyr som nu också finns på 

engelska. 

Det var en toppenPride för oss transor, 

möjligen med undantag för torsdagen då 

himlen öppnade sej och man sjönk ned i 

gräsmattan. 

 

 

________________________________________________________ 

 
Transpersoner över 65 år sökes för 

 medverkan i forskningsprojekt 
Jag är doktorand vid Linköpings Universitet och skriver min avhandling 
om äldre personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, 
transpersoner eller queera. Jag söker nu transpersoner, framförallt 
transsexuella/ transvestiter FtM, från hela Sverige för intervjuer, vilka 
kommer att handla om den egna livsberättelsen. Deltagandet är självklart 
anonymt. Om du är intresserad av att medverka eller vill få mer 
information om projektet, kontakta gärna mig: 
Anna Siverskog, e-mail: anna.siverskog@liu.se 
Linköpings Universitet, NISAL, ISV 
 

601 74 Norrköping 

Tfn: 011-36 34 62,  

0703 576 367 
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En promille var transor 
Text: Jane Nylund 

 

 
På Strandvägen. Bäst syns Anja, Tessan, Liza, Beth och Hannah. Foto: Blanka. 

 

Årets Prideparad lockade enligt arrangörernas 

uppskattning en publik på hela 350 000 

personer och runt 40 000 ska ha deltagit i 

paraden. Därav gick cirka 25 under FPES 

banderoll och det är bara 0,6 promille av alla 

deltagare. Vilket antagligen inte bara visar att 

det inte är så många som är transor, utan också 

kanske främst att det är jobbigare att komma ut 

offentligt som T-person än som H och B, som 

majoriteten i paraden. 

Men säkert lika många transpersoner till deltog 

på andra håll i paraden, bland annat i KIMs 

grupp som gick efter FPES, så vi var nog 1 

promille i alla fall!  

 

 

Själv valde jag att gå med oppositionen. Jag är 

med i HBT-Socialdemokraterna och hoppas att 

jag kan göra nytta för synen på transpersoner 

genom att vara med i politiska sammanhang 

som en person bland andra. Det var kul, ett 

himla tryck med musik och Lars Ohly 

förvånade genom att vara så uppsluppen att 

han dansade nästan hela vägen. 

 
Jane Nylund med partiledarna i Prideparaden. 

Foto: Jane. 

 

I år var paradvägen ändrad. Den utgick från det 

förra Prideområdet i Tantolunden till målet 

som var det nya området vid Sjöhistoriska 

museet. En längre sträcka som tog runt två 

timmar att promenera. Det gick fint för vädret 

var idealiskt med omväxlande moln och sol. 

Många fina bilder finns på webben, bland  
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Vid Kungsan. I främsta ledet på fotot gick Nadja, Jessica, Hannah och Alfie. Foto: Blanka. 

 

 
På Gärdet. Det traditionella gruppfoto efter paraden. Foto: Lena Eriksson. 

 

annat på www.qx.se och 

www.stockholmpride.org.  

Det är en speciell upplevelse att gå i paraden 

och jag ser fram emot nästa gång. Du som inte 

deltagit tidigare – följ med FPES nästa gång! 
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Om ett besök i Umeå 
Text: Anne Colt       Foto: Nadja 

 

 

I början av augusti fick vi i styrelsen en hint 

om att Umeå Pride skulle hållas torsdag till 

söndag 2-5 september. Vi blev tre från 

Stockholm (Nadja, Lina Q och undertecknad) 

som gärna ville hedra vår norra avdelning med 

vår närvaro och vi bestämde oss för att bila 

upp. Våra möjligheter att ta ledigt var inte 

obegränsade, så det fick bli start sent på 

torsdagskvällen när vi alla var klara med 

dagens arbete. Madeleine från Luleå tillkom 

norrifrån redan på torsdagen, så vi blev till slut 

fyra utombys transpersoner som kunde öka på 

synligheten. Christina Kieri som organiserade 

på plats var den enda lokala förmågan som 

vågade vara med hela tiden. Christina kunde 

också bjuda på logi för tre i en tvårummare 

vilket fungerade riktigt bra. 

Tyvärr var Prideprogrammet upplagt så att den 

numera obligatoriska transdagen lades först, 

dvs på torsdagen, sannolikt för att övriga skulle 

kunna komma loss ordentligt på fredag och 

lördag. Inte många tänker på att det är lika 

svårt att ta ledigt en torsdag för en 

transföreläsare som för andra. 

 
Kall fredag – Anne och Lina 

 

Madeleine fick ett tiotal åhörare på sin 

föreläsning ”För mångfald – mot 

diskriminering” på torsdagen, detta trots att 

den hamnade efter en lång ofrivillig 

”håltimme”. Nadja fick inte någon tid att 

genomföra sin föreläsning ”Historiska 

transpersoner” som var preliminärt inlagd på 

lördagen, men i stället fick hon ett plötsligt 

erbjudande om att vara konferencier på scenen 

i Pride Park på fredagskvällen och att 

genomföra sin föreläsning från samma scen på 

lördagen. Inget av detta stämde med vad Nadja  

planerat eller förväntat, så hennes medverkan 

omintetgjordes. 
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Pride Park ja. Den var uppbyggd med Pride 

Park i Stockholm som förebild – i en park med 

gräs och grus, med högt stängsel runt om och 

med hög entréavgift. Där fanns en scen och 

några tält inklusive vårt eget. Andra tältare var 

RFSL, Colour of Love, Svenska Kyrkan och 

en servering. Inte mycket mer. Christina hade  

införskaffat ett partytält på 3x3 meter för oss 

och det stod bra i parken. Men hallå, vi hade ju 

inga besökare! Inte denna kallgråa fredag 

eftermiddag med snålblåst i alla fall. Långt 

senare vid 23-tiden räknade vi in åtta (!) 

besökare. 

 
Paraddags – Christina och Lina med vår banderoll. 

 

På lördagen var vädret mycket bättre och 

Prideparaden hade lockat flera hundra 

deltagare. Paraden startade vid Parken, gick en 

runda genom stan - mest på bakgatorna - och 

sen gick deltagarna hem i stället för att gå in i 

Parken. Fortfarande var det alltså glest, 

katastrofalt glest, mellan besökarna. Vi hörde 

någon säga ”Det hade ju varit bra om dom 

annonserat om Umeå Pride i tidningen”. På 

torget trehundra meter bort pågick samtidigt 

valaktiviteter med orkestrar, kändisar, ett antal 

politiker och mängder av folk runtomkring 

som njöt i solskenet. 

Vi beslöt att stänga tillfälligt när det var helt 

folktomt på eftermiddagen för att återkomma 

sent. Lika tomt var det då, så vi packade ihop 

för gott. 

 Umeå Pride blev alltså en besvikelse. Klantigt 

genomförd. Vad själva resan beträffar kunde vi 

konstatera att Tönnebro Wärdshus är nattöppet 

och acceptabelt och att Gävle Bro inte är 

nattöppet men annars OK.  

Men det där konstiga djuret som sprang in i 

bilen med hög fart några mil norr om Gävle, 

vad kan det ha varit? Stort som en stor 

grävling, mörkbrunt eller svart, lurvigt, sprang 

fort med tassarna brett isär. Mård? Björnunge? 

Järv? Vi har uteslutit gorillaunge. Och man 

stannar inte på en enfilig sträcka på en 2+1-

väg.  
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Tjejmilen 2010  
Text: Johanna                                      Foto: Irma 

 

Det var Christina Kieri som ställde frågan på 

föreningens hemsida om det skulle vara 

möjligt att få ihop ett antal transor att delta i 

tjejmilen i år. Resultatet blev ju magert men 

det blev i alla fall en liten diskussion om vi 

överhuvudtaget skall delta i sådana 

evenemang. Det är ju avsett endast för kvinnor 

och därmed menas förstås biologiska kvinnor. 

I alla fall bestämde Christina och jag oss för att 

delta och jag tog före sommarlovet kontakt 

med arrangörerna Spårvägens FK och 

Hässelby SK. Då blev det nobben: män 

”utklädda” till kvinnor får inte delta. När jag 

försökte diskutera saken märkte jag snabbt att 

det inte fanns några förutsättningar hos 

kontaktpersonen. ”Om det handlade om 

transsexuella skulle man kanske fundera ” osv. 

I den organiserade idrottsrörelsen tänker man 

fortfarande enbart i kategorier män-kvinnor 

och inget däremellan. 

Budskapet var alltså: det är ingen idé att 

anmäla sig till loppet. Då började jag känna 

mig en aning diskrimminerad och tog kontakt 

med DO för att få råd. Egentligen blev det en 

formell anmälan om diskriminering men vi 

kom fram till att en sådan äger rum först när vi 

faktiskt hindras att delta, tex i och med att vi 

inte får ut våra startnummer. Vi anmälde oss 

sedan till Fun Run (utan tidtagning) betalade 

startavgiften och skickade samtidigt ett e-mail 

där vi informerade lite om transpersoner och 

om våra seriösa avsikter (det hade förekommit 

skäggiga gubbar med gröna peruker i andra 

tjejlopp). Något svar fick vi aldrig. 

Med träningen för loppet –jag började i juni- 

gick det bra i början, sen blev det lite skador 

(åldern tog nog ut sin rätt) och under 

augustimånaden var det bara att komma igen 

och hoppas att benen håller. 

Under Prideveckan där jag jobbade i LO-tältet 

hade jag köpt en ”tävlingsperuk” med kort hår 

och teatersmink, som inte skulle gå av under 

några omständigheter, hos Smink och 

Perukmakaren på Kockgatan. 

Att boka hotell för helgen var inte det lättaste, 

fullbokat nästan överallt. Det blev till slut 

Stallmästaregården vid Norrtull, ett mycket fint 

ställe, tom ”gayvänligt”, men det har vi två 

tjejer (min fru och jag) inte märkt något 

speciellt av. 

Det hade ordnat sig med vikarier som skulle 

sköta gården och lördagen, den 4 sept. åkte vi 

till Stockholm, först till Dancia-hallen där 

startnumren delades ut. På vägen dit ringde 

Christina och lämnade återbud pga sjukdom. 

Nu var det bara en tjej kvar. I Dancia-hallen 

pågick ett sponsorjippo utan like, vi fick var 

sin bärkasse som fylldes så småningom med 

alla möjliga produkter, tom 2 kg ekospagetti. 

Startnumret fick jag också, det var inte 

dödskallemärkt eller något, inga konstiga 

blickar eller frågor.  

 

Sen tog vi in på hotellet och kvällen 

tillbringade vi på stan. Söndagsförmiddag var 

det då dags att bege sig till Gärdet. I 

tunnelbanan stod vi som sardiner, SL hade 

glömt att sätta in extra vagnar men de bad om 

ursäkt i alla fall. Vädret var perfekt denna dag, 

lagom varm och solen sken. Det blev massor 

med folk på Gärdet, drygt 23 000 tjejer som 

skulle i väg plus en mängd anhöriga. Det var 

också då jag fick en och annan undrande blick 

på mig men ingen sade något och under 

tävlingen såg man ju bara på baken på 

varandra. 

Starten skedde i olika grupper beroende på 

prestationsförmåga. Här fuskades, trots 

speakerns vädjanden, en hel del, många 

startade med gångstavar direkt efter 

elitlöperskorna. Jag startade 40 min efter första 

gruppen med bröst storlek E i sport-bh förstås, 

polsterhose och bandage runt ena smalbenet i 

hoppet att det skulle hålla hela vägen. Efter 
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starten var det trångt och under första km gick 

det trögt pga alla gående. När vår grupp 

startade hade vinnaren redan kommit i mål på 

ca 33 min. Banan är vacker belägen runt 

Djurgården, det bjöds på musikunderhållning 

här och var och så var det ju vätskekontrollerna 

där plötsligen alla hade jättebråttom, spillde en 

massa vatten och slängde halvfulla muggar 

framför fötterna på varandra. Mellan 6 och 7 

km kom min döda punkt där det gick tungt för 

mig, men sen blev fötterna lätta igen och jag 

kom i mål efter 1 tim 8 min. Där blev det 

dricka, medalj, fotografering, banan, ostkaka 

och leta efter frun. På vägen hem längs 

upploppet såg vi t.o.m. granngårdens fru 

kämpa sig i mål och vi hejade på henne. Hon 

har fortfarande inte fattat att det var jag som 

stod där och ropade. 

 

 
 

På kvällen ville min fru gå ut med mig som 

man men det blev inte av, hans kläder hade jag 

ju ”glömt” så det blev Johanna hela helgen. Vi 

stannade till måndag, shoppade lite och sen var 

det bara att åka hem till gården. 

 
 Det var en underbar helg och vi har anmält oss 

redan för nästa år. 
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Hatbrott under transkongress 
Text och foto: Jane Nylund 

 
Den europeiska transorganisationen 

Transgender Europe höll nyligen en välbesökt 

tredagars kongress i Malmö. Tyvärr solkades 

den positiva atmosfären ner av hatbrott. 

 

Det var tre turkiska delegater som blev 

attackerade när de gick ut från en restaurang i 

centrala staden. En av dem, Sema, berättade 

efteråt inför kongressen att ett halvdussin unga 

män kastat ägg på dem och ropat glåpord. När 

de sedan skulle anmäla saken blev de 

trakasserade av polisen med ovidkommande 

frågor som varför de är transor, har långt hår 

och målar naglarna. 

Hon berättade också att hon nästa kväll blivit 

slagen av en man på en nattklubb, och att hon 

blev utvisad från lokalen när hon slagit 

tillbaka. Efter föregående kvälls upplevelser 

ville hon inte göra en polisanmälan.  

RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund lovade 

under kongressen att följa upp att händelserna 

blir ordentligt utredda.  

 

Välkända personer 

Kongressen inleddes av Maria Sundin, som 

sitter i RFSL:s förbundsstyrelse och i KIMs 

styrelse och var en av kongressarrangörerna.  

 

 
Maria Sundin öppnade TGEU:s tredje kongress 

 

En rad välkända personer fanns med på 

kongressen: 

Thomas Hammarberg, Europarådets 

kommissarie för mänskliga rättigheter, deltog 

via ett videotal. Han tog bland annat upp 

skriften Human rights and gender identity, som 

han publicerade förra året. Den framhåller 

bland annat att mänskliga rättigheter ska 

tillämpas för alla, oberoende av könsidentitet. 

Thomas Hammarberg var mycket oroad över 

den starka transfobin och de många hatbrotten 

i vissa delar av Europa.  

Socialstyrelsens generaldirektör Lars Erik 

Holm deltog och berättade om de förändringar 

som är på gång inom vården av transpersoner. 

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna 

var naturligtvis på plats och höll ett anförande 

om den svenska situationen och lagstiftningen. 

FPES ordförande Nadja Karlsson berättade om 

utvecklingen för ökat synliggörande av 

transpersoner i samhället. 

En intressant deltagare var Vladimir Luxuria, 

transaktivist och den första transsexuella som 

valts in i Italiens parlament. Hon höll ett långt 

och vittomfattande tal, där jag särskilt fäste 

mig vid att hon sa sig inte känna en 

motsättning mellan manligt och kvinnligt utan 

i stället uttrycker en förening av manligt och 

kvinnligt i sin kropp. 

 

 
Vladimir Luxuria, italiensk f d parlamentsledamot 

 

Förutom gemensamma sessioner hölls en rad 

parallella seminarier, som det bär för långt att 

referera här. Det saknades verkligen inte 

viktiga ämnen att fördjupa sig i. 

 

Tredje kongressen 

Detta var Transgender Europes tredje 

transpolitiska kongress. En tung fråga för 

TGEU som organisation är att man nu bedriver 

ett arbete för att stärka och bredda föreningen 

så att den blir berättigad till bidrag från EU. 

Hittills har man endast haft projektbidrag men 

med ökat stöd kan organisationens förmåga 

stärkas betydligt genom inrättande av ett kansli 

med fast anställda. Det blir betydelsefullt för 

att driva på förändringar för transpersoner i 

Europa.  

Bland de mest aktuella frågorna är förbättrat 

diskrimineringsskydd i EU:s direktiv, en 

jämlik och förbättrad vård i hela Europa, och 

kamp mot hatbrotten. På sikt vill man se att 
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synen på kön förändras så transpersoner blir 

helt accepterade som andra personer. 

 

 
Jayne Hardwick, jurist vid Storbritanniens byrå för 

jämlikhet och mänskliga rättigheter, berättar om de 

förändringar som är på gång för bättre 

diskrimineringsskydd för transpersoner genom EU-

direktiv.  

 

Det finns fortfarande mycket transfobi i 

världen. En europeisk studie visade att 79 

procent av de intervjuade transpersonerna 

upplevt förödmjukanden under det senaste året. 

I hela världen har 197 transpersoner mördats 

under de senaste 2,5 åren, varav 12 i Italien 

och 11 i Turkiet. 

Under kongressens generalförsamling togs en 

rad stadgeändringar. TGEU är en ung förening 

som bildades 2005 och en hel del justeringar 

behövde göras. Vidare valdes styrelse och dess 

verkställande utskott. Maria Sundin valdes som 

enda svensk till styrelsen som sekreterare för 

verkställande utskottet. 

Kongressen lockade hela 185 delegater från 

olika delar av Europa och andra delar av 

världen. Dessutom fanns där 45 arrangörer, 

volontärer och andra medhjälpare. Fem av 

deltagarna representerade FPES. Kongressen 

var också lyckad rent organisatoriskt. 

Lokalerna i den nya högskolan i Malmös hamn 

var ändamålsenliga med bra seminarierum. 

Arrangemangen löpte väl och lunchmaten var 

utsökt. 

 

Regnbågsparaden 

Malmös regnbågsfestival pågick samtidigt och 

på lördagen gick många kongressdeltagare 

med i regnbågsparaden. Därefter var det 

mottagning i Stadshuset. Kommunfullmäktiges 

ordförande Kjell-Arne Landgren (S) hälsade 

deltagarna välkomna. Han beklagade att 

delegater utsatts för hatbrott och försäkrade att 

saken ska utredas ordentligt. 

 

 
Kommunfullmäktiges ordförande talar vid 

mottagningen på Malmö stadshus 

 

På kvällen samlade TGEU och RFSL ett 

femtiotal till en protest utanför den nattklubb 

som delegaterna blivit utvisade från. En 

deklaration med krav till polisen, DO och 

Sverige lästes upp. Den finns på RFSL:s 

hemsida. 

En stor behållning av kongressen var de 

sociala kontakterna. Så mycket trevliga 

människor! Det var ett bra tillfälle att utbyta 

erfarenheter och få nya vänner.  

 

 
Den tjusiga indiska transaktivisten och talaren 

Sabeena Francis Saveri och artikelförfattarinnan 

 

Som vi hade annonserat i förväg på FPES 

hemsida var mötet öppet för alla FPES-

medlemmar. Läs mer på www.tgeu.org och 

kom med nästa gång! 
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Ett inte helt okomplicerat liv. 

Hej, jag heter Kamilla, jag är 58 år och 

transvestit. Känns sättet att presentera sig igen? 

En parallell till AA-möten ligger inte alltför 

långt borta. Vi upplever säkert många likheter i 

samhällets syn på oss, dess avståndstagande, 

rädsla och faktisk fientlighet i många 

sammanhang. Jag är ganska övertygad om att 

många som dricker gör det i det fördolda och 

gör allt för att dölja sitt behov. 

 

Och många av oss transvestiter tvingas ju 

beklagligt nog att göra precis samma sak, klä 

om i smyg, kanske skämmas för vårt 

”beteende”, vi anses inte rumsrena, vi är ett 

defekt inslag i samhället. Att det är väldigt 

svårt för en alkoholist att lägga av med spriten, 

är inte speciellt svårt för de flesta att både inse 

och att ha förståelse för. Att däremot fatta att 

det är lika svårt, och faktiskt tvärtom inte 

önskvärt för de flesta av oss transor att slänga 

sin kvinnliga sida åt sidan, är nog värre att få 

förståelse för. De flesta ser på oss med ilska 

eller rädsla, kanske både och vilket de i vissa 

fall uttrycker med sarkasm och illvilliga, elaka 

kommentarer. Men även med tystnad och 

avståndstagande, vilket tyder på rädsla eller en 

oförmåga att kunna bemöta oss. Allt tyvärr 

väldigt djupt nedärvt. 

Att träffa personer som har förståelse för oss 

transor är något helt fantastiskt och man lever 

upp som kvinna (i mitt fall). Detta känns 

samtidigt inte rätt, vi vill ju passera som vilken 

person som helst. 

Likheten mellan oss och en smygsupare tar 

snabbt slut, för det är väl så med oss att vi i 

grund o botten inte har något faktiskt skäl att 

sluta, utan istället bejaka kvinnan i oss och 

utveckla den. 

 

För mig är det så i alla fall. Tyvärr så är jag för 

feg för att bryta mig ur den sociala tryggheten. 

Jag är faktiskt ibland riktigt förbannad på mig 

själv för att jag inte vågat ta ett ordentligt tag i 

situationen för lääänge sedan. Jag är 

jätteavundsjuk på de unga snygga transor man 

ser ibland och skulle jätte gärna vilja kunna gå 

tillbaka i tiden och förändra mitt liv. Jag 

hoppas dock att jag inom en snar framtid skall 

ha tagit ett ordentligt kliv mot den kvinna jag i 

grund och botten vill vara. 

 

Jag är säkert inte ensam om mina tankar och 

grubblerier. Alla vet ju däremot att det inte är 

så enkelt som man skulle vilja att det skulle 

vara. 

När man som jag har känt sig dragen till 

kvinnan i sig, ända sedan en bra bit innan 

tonåren, så har man ju skaffat sig en massa 

erfarenhet, och ändå inte haft modet att vid 

något tillfälle sagt: STOPP, nu får det vara 

nog, nu vill jag bli den jag alltid velat vara, 

KVINNA! 

 

Jag är som sagt 58 år och är sambo med en 

underbar kvinna, hon har bara ett fel, och detta 

kan jag tyvärr inte förebrå henne 

överhuvudtaget: Hon tycker hemskt illa om 

bara tanken att jag klär om och målar mig som 

kvinna. Vi har haft en del samtal om detta och 

från att tycka att det är ”en tramsig” idé, till att 

förstå att det inte är något som man bara 

slänger av sig som ett klädesplagg, har det tagit 

henne ungefär 15 år. Nu har hon kommit till 

insikt om att det är den jag är. Men därifrån till 

att acceptera det är steget lååångt! Vårt sexliv 

är helt dött, hon kan helt enkelt inte tänka sig 

att ha något intimare med mig, eftersom hon 

bara tänker på mig som kvinna. 

 

Att gå hemma och ha abstinens är helt enkelt 

jättejobbigt. Att skada sin familj är också 

jättejobbigt, att prata om det är jättejobbigt, att 

smyga när man skall klä av sig inför natten är 

jättejobbigt! Ursäkta att jag upprepar mig, men 

allt är riktigt jobbigt. Det låter säkert knäppt 

för många, men jag bär sedan länge alltid 

kvinnliga underkläder, har slängt alla 

kallsingar och nästan alla vanliga strumpor. 

Mina naglar låtar jag växa och försöker sköta 

dem så gott det går och jag har nästan alltid lite 

rosa färg på dem, på nåt sätt är jag riktigt stolt 

över dem, särskilt när ingen är bruten och alla 

är lagom långa. 

 

Som ni kanske förstår så vill jag nog vara 

kvinna lite oftare än jag kommer åt. Hur gör 

jag då för att Kamilla skall komma ut i full 

dager? Jo, sedan drygt 20 år sedan började jag 

att röra mig ute på stan som kvinna, men först 

på kvällen när det var mörkt. Det var en tid 

mellan mina förhållanden då jag bodde ensam 

under ett år. Jag förstod dock ganska snabbt att 

det inte räckte för mig att gå omkring och 

smyga. 
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Jag ville synas som kvinna och som följd av 

detta tog jag mod till mig och började ta bilen 

till städer runt omkring. Där gick jag omkring i 

affärer och shoppade och fikade och lunchade. 

Detta har jag hållit på med sedan dess, i smyg 

tills inte för så länge sedan, men numera 

sticker jag iväg mer öppet. Hon hade ju listat ut 

vad jag höll på med långt innan! Men det är 

ensamt så förbaskat ensamt! Tänk att kunna ha 

någon att dela vardagen med, någon som är 

smakråd, som man kan dela erfarenheter och 

åsikter med. Det är så mycket man går och bär 

inombords vilket gör att man sluter sig även då 

Kamilla inte är med, men det är hon som 

ständigt finns med i tankarna. Jag har nyligen 

gått med i FPES och hoppas att det skall kunna 

bli någon typ av genombrott men det är en 

fortfarande en mur som behöver brytas för att 

våga ge sig in i gemenskapen. Jag har varit på 

väg ett par gånger, men praktiska (kanske 

påhittade) skäl och saknad av det rätta modet 

har satt stopp hittills. 

Är det någon av er som känner för att höra av 

sig till mig och bara snacka, eller kanske 

träffas så skulle det kännas jättebra. Jag önskar 

alla mina systrar lycka till, var ni än befinner 

er! 

 

Kamilla                           imkamilla@spray.se 

 

Nya medlemmar önskas välkomna: 
Av Liza Tulin 

 

Nr NAMN ORT 

1177 LINDA FERNLÖV STOCKHOLM 

1178 FREDRIKA JOHANSSON VÄXJÖ 

1179 MALENA NILSSON UPPSALA 

1180 MARIA JOHANSSON PITEÅ 

1181 MARIE GUSTAFSSON STOCKHOLM 

1182 JENNY HÄKANSON KRISTIANSTAD 

1183 TORKILD THANEM STOCKHOLM 
Nr Nygamla ORT 

975 ANDREA LI KARLSSON UPPSALA 

1095 SARA WALL ÖSTERSUND 

 

Mingelkväll med 
Makeup! 

Inga-Lills Perukmakeri bjuder in till 

en kostnadsfri mingelkväll i 

makeupens tecken Torsdag 11 Nov 

18:00-20:30. Vår makeup-artist 

Sophie visar och ger tips på hur man 

lägger den bästa trans-makeupen, en 

vardagsmakeup som sedan görs om 

till en festmakeup med 

lösögonfransar. Hon ger även 

personliga färgtips! 

Inga-Lill som är Perukmakare visar 

även höstens peruknyheter. 

Vi bjuder på dryck med tilltugg samt 

erbjuder 10% i rabatt på alla 

produkter under kvällen! 

Anmäl dig senast Tisdag 9 

november, via mail: 

info@perukmakare.se eller via 

telefon:  08-6464680 

Välkomna! 

Inga-Lills Perukmakeri AB 

 

 

 

 
Transinform Nr 18, okt  2010  ISSN 2000-5741  

Redaktör och ”ansvarig utgivare”: Liza Olsson, Redaktionsråd: Hildur de Besche och Anna-Karin Kournikova 

Upplaga: 225 ex. Tryck: Norrköpings Tryckeri               Papper: Multidesign 100 g/m
2
 

mailto:imkamilla@spray.se
mailto:info@perukmakare.se


 


