>Höra

hemma

upplevelsen av att höra hemma, att känna
samhörighet med andra och tillhörighet i
samhället, det är livsviktigt för alla
människor. Då man tillhör en liten grupp
som skiljer sig från det som är samhällsnormen blir det extra viktig.
Det är nu mer än ett halvt sekel sedan
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
bildades. Den vardag som då rådde finns
inte mer och kan rent av vara svår att föreställa sig idag. Sånt vi idag tar för givet är
resultatet av det arbete som pågått allt sedan
den starten.
Tiden vi lever i är spännande. Det
heteronormativa synsätt som har präglat hela
samhället ifrågasätts, lagar utformas så att
det inte längre spelar någon roll med vem
vi väljer att leva våra liv. I delar av samhället
ses det inte längre som något självklart att
alla är heterosexuella och gruppen hbt är
i allra högsta grad del av och en drivande
faktor i samhällsutvecklingen.

i ett demokratiskt system grundat på alla
människors lika rätt och värde borde inte
den här skriften behövas. Men vi lever fortfarande i ett heteronormativt samhälle, där
vi ännu inte värderas utifrån de vi faktiskt är.
Lika rättigheter för alla samhälls medborgare är inget som sker av sig självt. För
att uppnå jämlikhet i alla delar av samhället
måste vi slåss för alla grupper samtidigt.
Det kräver ett hårt arbete och engagemang,
och de segrar vi en gång har vunnit måste
hela tiden värnas.
Så länge vi inte betraktar alla i samhällskroppen som fullvärdiga medborgare är
ett verkligt demokratiskt samhälle en vision
att sträva efter.
Sören Andersson
Förbundsordförande RFSL 2004
Maria Sjödin
Vice Förbundsorordförande RFSL 2004

>Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
…är ett nationellt förbund uppbyggt
av ett 30-tal fristående avdelningar
i Sverige. RFSL är en demokratisk,
religiöst och partipolitiskt obunden
organisation.
RFSL bildades 1950 och är en
av världens äldsta organisationer för
homo-, bisexuella och transpersoner.
Idag har organisationen drygt 6000
medlemmar över hela landet.
Förbundets huvudkontor finns
i Stockholm där anställda arbetar

med förbunds- och hälsofrågor vilket
inkluderar en stor del arbete med
frågor kring hiv. Förbundet arbetar
också med opinionsarbete för att
förändra attityder i samhället,
påverka politiker och opinionsbildare för att förbättra situationen
för homo-, bisexuella och transpersoner.
RFSL:s olika avdelningar driver
också ofta en social verksamhet som
syftar till att ge homo-, bisexuella

och transpersoner en möjlighet att
mötas. Avdelningarna arbetar med
information till allmänheten,
skolan, driver telefonjourer och
påverkar politiker och myndigheter
på de lokala orterna. I Göteborg,
Malmö och Stockholm har RFSL
kuratorsmottagningar.
RFSL ger också ut tidningen
Kom Ut, driver en internetsajt och
har ett forskningsbibliotek.

Stephanie;

Min bild av hur jag vill se ut och vara är präglad av hur
samhället vill ha det förstås. Det finns en bild av vad
kvinnlighet är och lever du upp till den och samtidigt är
en självidentifierad kvinna får du det lätt. Jag vet många
som haft en jobbigare transition än jag på det sättet.
Om den gängse bilden av kvinnan är att man är
madonna eller hora, då finns något att utmana för en sån
som mig. Jag vill aldrig fördöma stygga flickor som tar
för sig av sexualiteten, men jag är nog mer mitt emellan.
Min framtidsdröm är att bo i hus på landet,
med karl och barn och hundar och katter. Jag hoppas
mitt liv kan bli så en gång.
Susanne, 27 > Stephanie, 24 > Facundo, 28 > Are, 25> Märta, 87 > Eli, 20

Asynja;

Det har hänt
mycket under mina elva år som öppen flata. När
jag kom ut var det tjejkväll på Huset första fredagen
varje månad med slagsmål och desperat köttmarknad.
Idag kan man driva en klubb som inte är gay men
ändå samlar en intressant blandning av människor.
Om folk frågar »vem är du?«, säger jag inte
först att jag är flata längre. Inte för att jag inte står
för det utan för att det inte alltid känns lika viktigt.
Jag är lesbisk. Det är viktigt för mig, som en identitet,
del av ett arv. Men för mig är det också viktigt
att inte bara vara det, i nån bestämd form i alla fall.
Det går inte att se vem som är flata idag. Det finns
så många sätt att slåss på för ökad jämlikhet än
att klä sig på ett visst sätt för att visa – eller bevisa
– att man tillhör en grupp.

>kön & sexualitet
utanförskap skapar sammanhållning.
Genom tiderna har människor som delat
upplevelsen av att inte få plats med sin längtan,
kärlek och levnadssätt samlats i samhällets
utkanter. Här har ofta uppstått respekt för
olikheter och en solidaritet som många
gånger överskridit könsliga, sexuella, etniska
och kroppsliga, ålders- och klassgränser.
Idag kräver vi lika rättigheter för
människor och respekt för olika sätt att vara
och leva. Vi och dom är inte detsamma idag
som för femtio år sedan. Men i vissa
sammanhang är det fortfarande meningsfullt att tala om en »grupp«, en »värld«
av människor som faller utanför heterosexualitetens norm.
hbt [homo-, bisexuella och transpersoner] är ett försök att synliggöra alla
grupper som bryter mot den heterosexuella
normen. Det vi idag kallar hbt-rörelsen
var tidigare »homorörelsen«. I den utgick
man från homosexualitet, även om
bisexuella och transpersoner alltid varit
nära knutna till gruppen och ofta berörs
av samma frågor.

hbt används som samlingsterm för
människor med annan sexualitet eller
könsidentitet än den heterosexuella
normen och när man diskuterar frågor
som rör ickeheterosexuell sexualitet och
frågor kring könsidentitet.
hbt är ingen »identitet«. Människor
som berörs av begreppet har ibland mycket
gemensamt, ibland inget alls. Precis som
människor i allmänhet.

många tycker att det här med sexualitet
inte är något att hålla på och göra väsen av
i ett öppet demokratiskt samhälle. Att det
är något privat som inte ska ta upp plats i
samhällsdiskussionen när den inte är
kopplad till reproduktion.
Då har man inte förstått hur starkt och
intimt sexualiteten och könsidentiteten
är sammanvävda med våra värderingar,
handlingar, med positioner och ställningstaganden i samhället.
Idag börjar allt fler bli medvetna om att
det som finns mellan benen inte motsvaras
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av det som finns mellan öronen. Att
beteckningar som man och kvinna är för
snäva för att fånga de skilda upplevelser
av könsidentitet som motsvarar våra
verkligheter.
Könsidentiteten är central i det hierarkiska system som reglerar och fördelar
uppgifter och positioner i samhället. Det är
den som bestämmer hur våra kroppar och
begär får lov att se ut och vilka som är mest
värda.
Idag kan vi luckra upp gamla värderingar
och låta människor leva på sina villkor.
Fast den lyxen är inte alla förunnad. Innan
vi har råd att utmana måste vi ha fått respekt
och erkännande som människor. Första
steget i kampen för jämlikhet måste vara att
erkänna människans okränkbara rätt till den
egna personen, som sexuell och könslig
varelse utifrån sin egen definition.

>hbt &
vetenskapen
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forskningen har gått från att fråga varför
vi blir de vi blir, till att ifrågasätta de normer
som säger vilka vi är. Experiment med
värmestrålande bananflugor i jakt på
»homo-genen« och förklaringsmodeller
utifrån föräldrainflytande pågår fortfarande
men är hopplöst förlegade. När vi inte
längre betraktar sexualiteten som ett
problem försvinner ju också behovet av
lösningar.

Det vi behöver idag är forskning som lyfter
fram mänskliga erfarenheter och samhällets
problem att anpassa sig till
verkligheten. Resultat av forskning kring
homo- och bisexuella i omsorgen, hur barn
upplever att växa upp med samkönade
föräldrar och hur genusuttryck avgör status
i skolsystemet kan komma att ändra både
våra attityder och lagar.
Betraktandet av homosexualitet och
könsöverskridande som sjukdom är förlegad.
Indelningen i kategorier som homo, bi,
hetero och könsöverskridare görs bara idag
för att vi ska förstå olika sätt att vara och
uppleva, inte för att rättfärdiga identiteter.
Men vissa diagnoser används fortfarande
för att vi ska erbjudas samhällets hjälp.
Transsexualism är idag en medicinsk
diagnos som i Sverige endast kan ställas av
psykiatrin för att en person ska erbjudas
behandling och ett nytt juridiskt kön. För
många innebär diagnosen ett erkännande.
För andra är det ett underkännande av
rätten att få definiera sig själv.

>rörelsen
hbt-rörelsens argument för jämlikhet har
historiskt sett grundats på likhet som politisk
strategi. Att homosexuella är precis som
heterosexuella, att transsexuella är födda
i fel kroppar men egentligen är »riktiga«
män och kvinnor, med precis samma
önskningar och behov som alla andra i
samhället.

I kampen för grundläggande lika rättigheter fanns lite utrymme för normkritik.
Idag har samhället börjat acceptera att
vi alla faktiskt inte tycker och känner lika.
Vi anser att vi kan kräva grundläggande
lika rättigheter ändå. Och att det inte är så
heligt längre med det som vi förr kallade
normalt. Att det är en fråga om tycke och
smak mer än något naturgivet hur vi väljer
att leva.
Queer [udda, konstig] är ett gammalt
engelskt skällsord för den som är sån där,
från en tid när världen kunde skilja mellan
oss vanliga och dom andra. Idag har rörelsen
tagit över ordet, precis som bög och flata,
och det har förvandlats till ett begrepp för
ifrågasättande av etablerade sanningar.
Idag måste vi ställa oss en del obekväma
frågor. Kan en transsexuell kvinna vara en
»riktig« kvinna om det inte finns någon
»riktig« kvinnlighet? Hur kan man vara
homosexuell om ingen läggning är
medfödd?
En modern hbt-rörelses uppgift är att
agera grindvakt mot odemokratiska och
reaktionära värderingar i ett samhälle i
förändring.

>HBT-begrepp
>Heteronorm /
>Queer
heteronormativitet Perspektiv som ifrågasätter
Utgångspunkten att det enda
rätta är att tända på, bli kär
i och leva med en person av
motsatt kön och att det finns
sociala regler för vad som är
kvinnligt och manligt som
man måste rätta sig efter.

föreställningar om att det finns
sanningar om världen, om
vilka vi är och hur vi bör leva.

>Samkönad
Mellan personer av samma
kön (ex.vis om relation).

>Ickeheterosexuell >Komma ut
Person som inte lever eller
identifierar sig i enlighet med
heteronormen.

>HBT

[homo/bi/trans]
Samlingsnamn för ickeheterosexuella och transpersoner.

>Transperson
Samlingsbeteckning för dem
som inte känner sig hemma i
den könskategori de tilldelats,
eller som inte erkänns av
andra som det, till exempel
transsexuella och transvestiter. Har bara med könsidentitet och inget med sexuell
läggning att göra.

Att berätta för andra att man
inte är heterosexuell eller på
annat sätt identifierar sig som
något annat än det omgivningen kanske tagit för givet.

>Homofobi
Rädsla för dem som bryter mot
heteronormativiteteten.

>HBT-kompetens
Kunskap om och respekt för
att alla inte är heterosexuella,
lever eller förhåller sig till kön
och könsroller på samma sätt.
Och insikten om att jämlikhet
kräver beaktande av flera
perspektiv i det gemensamma
samhällslivet.

>identiteter
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det är ofta viktigt att känna tillhörighet
och gemenskap med andra. Därför kan
identitet och kategori ibland vara viktiga att
hålla fast vid. Den som lever i ett nytt land
upplever kanske den hemländska identiteten
med en ny slags styrka. Ett funktionshinder
kan uppfattas som en så dominerande
egenskap att en människa skyms bakom det
inför omgivningen, utan att hon själv upplever sig som ett med det. En kvinna i mansdominerad miljö kan erfara hur »kvinnligheten« blir hennes starkaste attribut inför
omgivningen, och kanske för henne själv.
På samma sätt blir sexualiteten och könsidentiteten olika viktig för olika människor
i olika sammanhang.
Innan identiteter som homosexuell och
heterosexuell formulerades för drygt hundra år
sedan levde man förstås ut sin sexualitet på
alla möjliga sätt, fast utan etikett.
Våra kategorier är inte naturgivna.
Inga egna verkligheter är oföränderliga med
mindre än att vi gör dem till det. För att vi
ska kunna anta en identitet måste den ha
formulerats och presenterats som möjlig

kategori. Hur vi beter oss och identifierar
oss idag är kopplat till sånt vi lagt in i termer
som lesbisk och bög. Vi inte bara söker namn
på det vi är, utan anpassar oss också efter det
förväntade.
Olika människor menar olika saker
när man talar om sexuell läggning. Vi måste
därför skilja mellan sexuella handlingar,
identitet och vad vi attraheras av. Snarast
kan vi säga att det finns flera olika homosexualiteter, bisexualiteter och heterosexualiteter.
Begreppen är bra för att de förklarar
och ger informationsvägar. De kan aldrig
användas som etiketter på människor.
Det är en annan sak hur vi identifierar oss
själva, vilka begrepp vi känner oss hemma i
och som vi tycker förklarar vilka vi är.
En framtidsvision är att sexuell läggning
ska ha så liten betydelse för hur vi blir
bemötta, att vi inte behöver identifiera oss
som hetero, bi eller homo.

Eli;

Det är roligt att klä upp sig, det
har jag tyckt sen jag var liten! Jag väljer att använda
mig av feminina uttryck för att jag trivs mer så.
Det behövs ändå inte fler maskulina män på den
här jorden liksom. Det finns så litet spelrum för hur
man får uppträda om man är född biologisk man
som jag. Det är mycket lättare att överskrida
gränserna och göra folk provocerade.
Mitt namn har jag valt själv. Jag ville skapa ett
rum där det är lättare att röra sig som man känner för
dagen, mitt gamla gav så tydliga associationer. Jag vill
skapa mig en egen person som jag har gjort själv genom
egna erfarenheter. Jag vill välja själv vem jag är nu.

Rolando;

Jag är uppvuxen i en kvinnodominerad men katolsk
machokultur. Jag tror att min bakgrund och period
av att inte kunna vara öppen har präglat mitt sätt,
hur jag lärde mig att uppvakta och bli uppvaktad och
min relation till sex. Det svåraste har varit att jobba
mig bort från det jag lärt mig om hur man ska vara
som man, att man ska ha barn… Men den känslomässiga kampen har givit mig förståelse för mitt arv
och hur det präglat mig. Det är en erfarenhet jag på
sätt och vis unnar fler människor att gå igenom.
Det jag alltid gillat mest med bögkulturen är
blandningen. Att folk möts som annars inte skulle ha
med varandra att göra. Det har väl blivit »lättare«
att vara bög på ett sätt. Men det förekommer mycket
våld idag, det måste vara svårt att vara ung på det
sättet. Jag bor i en storstad, hur det är i småstäder
vågar jag knappt tänka på…

>lesbiska
homosexuella kvinnor, lesbiska eller flator,
förälskar sig i och/eller attraheras av kvinnor. Många lesbiska känner sig aldrig attraherade av människor av manligt kön, andra
gör det men upplever ett annat slags
känslomässigt band till kvinnor.
Lesbiska har på grund av kvinnors låga
status alltid varit en osynlig grupp i samhället. I alla tider har kvinnor haft sexuella
och kärleksrelationer utanför »normala«
liv, inom äktenskap och familj, oftast utan
att någon förstått, då kvinnor inte förväntats
ha någon självständig sexualitet. Lesbiska har
alltid varit drivande i kampen för kvinnors
rättigheter. Eftersom lesbiska inte varit
beroende av män för attraktion och kärlek
eller för att bilda familj, har man kunnat
visa kvinnors möjligheter utanför de
traditionella mönstrens.
Samhället kopplar av tradition samman
kvinna och femininitet på ett sätt som saknar all
relevans utanför det heterosexuella könsspelet. Bilden av den lesbiska kvinnan som
manhaftig och »okvinnlig« speglar samhällets rädsla och förakt för de kvinnor som
inte underordnar sig traditionella mönster.
Föreställningar om att det finns en
naturgiven kvinnlig sexualitet och naturligt sätt
att leva och ha relationer, har idag kommit
att kännas gammalmodiga. Lesbiska kvinnors liv är precis som andras konstruerade

av de bilder och mönster som samhället
skapar. Lesbiska kvinnor har lika lite en
gemensam nämnare för hur man väljer att
leva, klä och uttrycka sig som heterosexuella
kvinnor har. I takt med att kvinnor tillmäts
mer inflytande, frihet, styrka och egenvärde
ökar möjligheterna för lesbiska att förhålla
sig på alla möjliga sätt till sexualitet och
livsstil.

>bögar
homosexuella män, bögar, förälskar sig i
och/eller attraheras av män. Det kan ändå
innebära att man förhåller sig sexuellt eller
känslomässigt till kvinnor, men att man
känner ett särskilt band till män.
I alla tider har män haft sexuella relationer
med andra män. Ofta samtidigt som man
levt i traditionella heterosexuella familjer.
Homosexualitet hos män har ofta
betraktats som ett utmanande av manskulturen och som en »brist« i maskulinitet.
Men för många blir istället kampen för att
leva upp till idealen för manligt utseende
och beteende snarare starkare när man
bryter mot den sexuella normen.
En gemensam nämnare för bögkulturen
är den starka sexualiseringen. Manlig
sexualitet har nästan alltid betraktats som
överordnad och starkare och bögar har
traditionellt setts som översexuella och
oförmögna att skapa nära relationer.
Eftersom det sexuella alltid hamnat utanför
ramarna för den traditionella manliga
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rollen har en separat raggningskultur uppstått med mötesplatser där män möts för sex.
Sex som avskild del av identiteten/livet har
skapat en livsstil.
I takt med att bilden av mannen förändras
ser vi att bögar lever på alla tänkbara sätt
i alla tänkbara formationer och med olika
livsstilar. Maskulinitet och femininitet i
olika grad omfamnas av bögar, bisexuella
och heteromän. I takt med att sexualiteten
skiljs från könsidentiteten blir det omöjligt
att identifiera människor i sexuella
kategorier.

>bisexuella
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bisexuella förälskar sig i och/eller attraheras av personer av olika kön. Många har
sex med personer av olika kön, men väljer
eller blir bara kära i personer av ett kön,
eller också kan det vara tvärtom.
Ibland är det lätt att tro att det bara finns
heterosexuella och homosexuella, eftersom
man mestadels utgår från människor i samkönade eller olikkönade par. Många tror att
den som går från ett samkönat parförhållande till ett olikkönat, eller tvärtom, går
mellan en homo- respektive heterorelation.
Så upplever sällan bisexuella det. Man kan
uppleva sig som bisexuell hela tiden, oavsett
vem man lever eller har sex med.
De allra flesta människor har någon gång
eller under någon period i livet haft känslor
för eller sexuella fantasier om någon eller
personer av ett kön man vanligen inte

relaterar sexuellt till. En del har sex med
personer av olika kön men upplever inte att
det påverkar deras identitet som homoeller heterosexuella.
En del upplever termen bisexuell som
missvisande eftersom man inte attraheras av
människor med utgångspunkt från kön.
Eftersom vi i hög grad definierar kön genom
uppdelningen av människor i vilka vi
relaterar sexuellt till och vilka vi identifierar
oss med, kan upplevelsen av att sakna det
perspektivet göra att vår egen könsidentitet
känns mer flytande.
Det finns en föreställning bland många
homosexuella att bisexuella har fördelar av
att vara del av en heterosexuell värld. Men
många bisexuella upplever det snarare som
mer komplicerat eftersom man riskerar att
aldrig riktigt få erkännande inom någon
»värld«, eller att uteslutas när man väljer
»fel« partner.
Våra känslor är komplicerade och våra
önskningar och behov konstruerade på
skilda sätt och skiftar med tiden och situationen. Vem som är bisexuell kan egentligen
bara den som själv identifierar sig så svara
på, men klart är att bisexualiteten är mer
vanlig eller självklar än vi många gånger
föreställer oss.

>transpersoner
Transpersoner (efter engelska transgender) är
paraplytermen för människor med skilda
upplevelser av att bryta mot eller inte känna

Bitte;

När jag var på lesbisk
manifestation i Göteborg var det tydligt att man
inte hörde till riktigt, men jag stannade ändå.
För även om jag blir kär i killar ibland tycker jag
att vi alla måste göra en gemensam politisk sak.
Tyvärr måste man nog alltid gömma undan en del
av en personlighet för att få vara med i en rörelse.
Jag känner flator som ibland har sex med killar,
och såna som inte har det för att det skulle komplicera
allt för mycket. När jag först var ihop med en tjej sa
alla att jag var lesbisk och det var som om allt bakåt
liksom raderades. Sen när jag blev kär i en kille var
det som att jag lurats. Jag umgås mycket med flator
idag och nån gång kan jag säga »åh kolla där vilken
snygg kille«, för att slippa förrädarstämpeln sen om
jag skulle bli ihop med en kille igen, ha-ha.

Niklas;

Det är väldigt
mycket lättare att leva som man än som nåt mittemellan. Folk brukade ropa till mig genom lägenhetsfönster i förorten där jag bor; »öh eru tjej eller kille
eller?« Nu har jag varit under utredning i två år,
hormonerna har börjat verka. Jag är på väg någonstans. Men vem vet egentligen var det slutar?
Jag lägger in egna betydelser i ordet »man« förstås,
andra har sina definitioner. Jag ser tydligare nu hur mäns
självförtroenden byggts upp under hela liv. Män utesluts
inte som kvinnor gör,den här manliga gemenskapen
jag känner är otroligt skön. Till viss del kommer jag ju
alltid titta på det här med att vara man utifrån. Jag
identifierar mig som FTM (female to male), då har man
kvar F:et, det känns viktigt. Jag identifierar mig fortfarande med kvinnorörelsen, det släpper jag inte. Och jag
kommer nog aldrig identifiera mig som heterosexuell.

sig hemma i rådande roller i vårt tvåkönssystem. Transvestiter går ibland in i en annan
könsroll genom kläder och attribut. För
en del är det för den kittlande upplevelsen,
men för de flesta handlar det snarare om
upplevelsen av könsrollen som begränsande.
Transsexuella upplever sin kropp som »fel«
och vill korrigera den och sin juridiska
identitet. Intersexuella personer föds med
könsorgan som inte helt överensstämmer
med hur en »vanlig« pojkes eller flickas ska
se ut. Eller också kan de födas med andra
kromosomuppsättningar och falla genetiskt
mellan två kön. Drag kings och drag queens kallas
de som iklär sig en annan könsroll för att
roa och leka med könsrollerna, för att tänja
på sina egna och andras gränser och
föreställningar. Transpersoner är också
människor som inte känner sig hemma i
ett specifikt kön, eller som avviker utseendeeller beteendemässigt från könsnormerna
och därför inte alltid blir accepterade för
sin könsidentitet.
Många av de människor man räknar inom
kategorin transpersoner vill själva inte ha
något med den att göra. Många transsexuella
kan lätt identifiera sig inom ett specifikt
kön, bara man får höra hemma inom det
som känns rätt. Andra upplever det som
omöjligt att identifiera sig inom bestämda
könsramar, fysiskt eller psykiskt, och vägrar
»välja sida«.
Samhället har idag rätten att juridiskt
bestämma en människas kön från födseln.
Men ingen ska ha rätt att tala om vad det
betyder för en annan person. Eller hur
någon annan ska uppträda eller uppleva den

egna könsidentiteten. Könsidentitet
är inget som måste överensstämma med
kroppens utseende, eller med vad som står
på id-kortet.
Än så länge lever vi i en värld där fixa
roller är knutna till biologiskt kön och det
kan vara svårt att leva som sig själv. För
många handlar det om något livsnödvändigt
som man medvetet måste kämpa hela livet
för. För andra räcker lek med och vändande
på rollerna för att man ska komma ihåg att
man är fri och könsidentiteten är ens egen,
bortom könets fängelse.

>queer
ibland används queer som ett alternativt
identitetsbegrepp som överbygger de mer
fyrkantiga och missvisande termer som
samhället använder för att beskriva
människorna. Att kalla sig queer innebär att
identifiera sig utanför normen, gällande
könsidentitet, sexualitet och/eller livsstil.
För många handlar det lika mycket om ett
förhållningssätt till livet och världen som
om hur man faktiskt lever, där man förkastar förutbestämda regler och roller, i kärlek,
sex och relationer.
En del tycker att man ska utöka hbt med
ett q, till erkännande av komplexiteten i
människors sätt att leva och vara på utanför
en heteronormativ värld.
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1950> RFSL bildas som Sveriges
första organisation för homosexuella.
1951> Allan Hellman kommer
ut som Sveriges första öppet homosexuelle i påsknumret av tidningen
Se och utnämns till »Sveriges
modigaste man«. RFSL hade vid
årets slut cirka 500 medlemmar.
1952> Christine Jørgensen
genomgår vad som ofta kallats den
första lyckade könskorrigerande
operationen.
Minneshögtid under Frigörelseveckan 1984. Under 90-talet kom veckan att fokusera
mer på stolthet än krav på tolerans och den årliga demonstrationen blev till parad.

1864> I svenska nya strafflagen
tydliggörs att »otukt mot naturen«
(bl a sex mellan två personer av
samma kön) ska straffas med böter
och/eller straffarbete. Lagen gällde
både för kvinnor och för män.
1869> Ungerske journalisten
Karl M Benkerty lanserar begreppen
»homosexualitet« och »heterosexualitet«, i pamflett mot Preussens
lagar. Av grekisk »homo« [samma],
och latinska »sexus« [kön].

1897> »Vetenskapliga
humanitära kommittén«, första
politiska organisationen för homosexuella män, grundas i Tyskland.

1907> Begreppet homosexualitet
används för första gången i Sverige i
en recension av tysken von KraftEbings bok Psycopathica Sexualis .

1910> Tyske forskaren
Magnus Hirschfeld skapar begreppet
transvestit av latinska orden »trans«
[från–till] och »vestis« [kläder].

1955> Svenska högsta domstolen
fastslår att en lesbisk mor inte är
olämplig vårdnadshavare enbart på
grund av sin homosexuella läggning.
RFSL ger ut medlemsbladet
Följeslagaren.

1923> Magnus Hirschfeld
skapar begreppet transsexuell av
de latinska orden »trans«
[från–till] och »sexus« [kön].

1957> RFSL:s avdelningar är
Diana för kvinnor, Kretsen för män
[Stockholm], mixade Friends Club
[Göteborg] och brevklubben Albatross.

1930> Första kända könsbytet
genomförs i Tyskland.

1962> Klubben Transvestia
bildas i Sverige, för transpersoner
och olika sexuella minoriteter.

1944> I Sverige avkriminaliseras ömsesidiga sexuella relationer
mellan personer av samma kön.
Homo- och bisexuella betraktas
som sjuka kvarhålls i mentalsjukhus
tills de är »friska«.
1949> Amerikanske läkaren
Harry Benjamin behandlar transsexuella patienter med hormonterapi.

1964> Första RFSL-lokalen,
Timmy, invigs i Stockholm.

1968> Författaren Bengt Martin
med sambo kom ut i tv-programmet
Storforum och kontaktades av tusentalet personer efteråt.
Första privata klubben för homosexuella,City Club, öppnar i Sverige.

>historien
genom tiderna har människor attraherats
av, haft sex och valt att leva med människor
av samma kön.
Normerna för vad som betraktas som
»normalt« och »onormalt«, tabu eller
tillåtet, har växlat genom tiderna.
Det är svårt att säga när den »homosexuella historien« börjar i modern tid.
Klassificering och indelning i kategorier
låg starkt i tiden under 1800-talet och vi
började försöka urskilja »typer« för att
förhålla oss till olikheter.
1944 blev homosexualitet en medicinsk
diagnos i Sverige och lyftes ur straffregistret.
Från att ha betraktats som en medveten
brist och ett personlighetsmässigt tillkortakommande, ansågs homosexualitet nu vara
medfött, något man inte kunde rå för.
I Sverige hängde sjukdomsbegreppet kvar
ända fram till 1979.
Kategoriseringen gjorde det möjligt för
homosexuella att börja identifiera sig som
grupp med gemensamma intressen i samhället. Det uppstod underjordiska kulturer
där människor kunde finna en fristad.

Industrialiseringen innebar att kvinnor fick
en friare ställning och i städerna skapades
utrymmen för andra levnadssätt för
människor av alla sexualiteter. Kulmen av
den nya tillåtande stadskulturen uppnåddes
i 1920- och 30-talets Berlin där ett myller
av caféer och festlokaler för hbt-personer
uppstod trots förbudet mot sex mellan män.
Hitlers maktövertagande innebar ett hastigt
slut för denna kultur. Homosexuella och
könsöverskridare hörde till nazismens
oönskade element och placerades i
koncentrationsläger. Mellan 10 000 och
100 000 män internerades från 1939 till
1945, samt ett okänt antal kvinnor och
transpersoner.

det sk stonewallupproret, när gästerna på
en känd New York-bar – transpersoner och
sexuella »avvikare« – slog tillbaka vid en
polisrazzia 1969, markerar födelsen av den
moderna hbt-rörelsen i västvärlden.
Ironiskt nog har upproret gått till historien
som symbol för homosexuellas rättigheter
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1969> Den 28 juni slår
transpersoner och ickeheterosexuella
tillbaka vid polistrakasserier på baren
Stonewall i New York. Upproret
markerar födelsen av den moderna
HBT-kampen.
Viking, senare Revolt, är första
sexualpolitiska livsstilstidskriften för
homosexuella.
1970> Första skolinformationen
sker i Stockholm.
1971> Första gaydemonstrationen sker i Örebro. RFSL blir
mer politiskt och utåtriktat och
bisexuella inkluderas i målgruppen.
1972> Som första land i världen
erbjuder Sverige formell medicinsk och
juridisk möjlighet för trans- och intersexuella att efter prövning få ny juridisk
könstillhörighet. Behandling med
hormonterapi och operationer startar.

1978> Åldersgränsen för

1987> Den svenska sk bastu-

samkönade och olikkönade sexuella
relationer likställs, till 15 år.
Regnbågsflaggan föds, designad
i San Fransisco av Gilbert Baker.

klubbslagen träder i kraft till följd av
aidspaniken och gaysaunor förbjuds.
Förbud mot diskriminering av
homosexuella för näringsidkare och
myndighetspersoner.
I New York grundas ACT UP,
Aids Coalition to Unleash Power,
som genomför militanta aktioner.

1978–84> Statliga
»Homosexutredningen« arbetar
med att finna »eventuell kvarvarande
diskriminering« i lagstiftningen.
Föreslår bland annat någon form av
äktenskapslag, diskrimineringsskydd
och skydd enligt hetslagen.

1979> Efter ockupation av
Socialstyrelsens trappa och uppmaningar till homosexuella att
sjukskriva sig »pga homosexualitet«
avlägsnades homosexualitet ur
diagnosregistret i Sverige.
Nya föreningen Benjamin för
transsexuella ansluter sig till RFSL.

1988> Sambolag för samkönade
par införs, dock ej likställd den för
olikkönade.

1989> Danmark blir första land
i världen med partnerskapslag, som
ger nästintill samma rättigheter och
skyldigheter som äktenskapet för
heterosexuella.

AIDS i Sverige.

1990> I New York sprider
aktivistgruppen Queer Nation sitt
radikala manifest om rätten att vara
offentlig mot det liberala samhällets
och en assimilationspolitisk gayrörelses fokus på rätten till privatliv.
Motsvarande OutRage formas i
London. Början på en queerrörelse.

1985> Sveriges ärkebiskop

1994> RFSL har ca 4000
medlemmar.

1974> Grekiska bokstaven

uppmanar kristna homosexuella
att leva i vänskap och celibat.
Föreningen Benjamin
för transsexuella lämnar RFSL.

1995> Partnerskapslagen
träder i kraft i Sverige.

Lambda blir internationell symbol
för gayrörelsen.

1986> RFSL-Rådgivningen

1996> Första gaysajten startas.

i Stockholm och RFSLs hivkansli
startar sin hiv-preventiva verksamhet. Tidningen Reporter startas.

1998> EuroPride firas i Stock-

1973> Riksdagen uttalar att
homosexuell samlevnad »är en ur
samhällets synpunkt fullt acceptabel
samlevnadsform«. RFSL har cirka
1000 medlemmar.
I USA avskaffas sjukdomsklassificeringen av homosexualitet.

1977> Första frigörelsedagen,
som senare blev Frigörelseveckan,
arrangeras av RFSL Stockholm.

1981> RFSL har ca 2500
medlemmar.

1982> Första dödsfallet i

holm med ett uppbåd av HBT-kändisar,
riktar medialt fokus på HBT-frågor.

1999> Svensk lag mot
diskriminering i arbetslivet på grund
av sexuell läggning införs.
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
HomO, inrättas.

2000> RFSL utses till
»Årets lobbyist« av tidningen
Resumé.
Topp i HBT-media med nya
nätportaler och tidningarna KomUt,
QX, Sylvester, Corky och ZON.

2001> Transpersoner inkluderas som en del av RFSLs målgrupp.

2002> Svensk lag mot
diskriminering inom högskolan på
grund av sexuell läggning införs.
2003> I grundlagen införs
förbud mot hets mot folkgrupp på
grund av sexuell läggning. Lagen om
rätt till adoptionsprövning för par
som ingått partnerskap träder i kraft,
liksom likställd sambolag för
samkönade och olikkönade par.
Utvidgad diskrimineringsförbudslag som omfattar tillhandahållande
av varor, tjänster och bostäder.
RFSL:s Ungdomsförbund bildas.
Vid årets början har RFSL ca 6700
medlemmar, 39% är kvinnor.

2004> RFSL antar en
feministisk handlingsplan.

alltmedan transpersoner hamnat i skymundan.
Aidsepidemin bröt ut i början av 1980-talet
och myndigheternas intresse när bögar
insjuknade och dog världen över var svalt.
Katastrofen gav ny kraft åt en internationell
kamprörelse som samlade hbt-personer i
militanta krav på tillgång till de samhälleliga
institutionerna.
I den nya radikala vågen kom begreppet
queer att omfamnas som ett perspektiv där man
förkastade normer för manligt och kvinnligt,
för sexuella praktiker och livsstilar med
utgångspunkt från allas lika värde. Queerterorin har sedan utvecklats som en akademisk
disciplin som idag står grindvakt mot
samhällets ovilja att lösa upp förlegade normer
i utvecklandet av det demokratiska samhället.
Europride 1998 i Stockholm innebar ett
synliggörande av framförallt homosexuella i
Sverige. Den stora mediala uppmärksamheten
liksom det politiska etablissemangets ökade
intresse under denna tid förde in hbtfrågorna i samhälls-diskussionen.
På senare år har ett pärlband av lagar stiftats
till skydd för och jämställande av hbtpersoner i Sverige. Transpersoner faller
fortfarande mellan i glappet mellan diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och kön. I
Sverige är det heller inte lagligt att ha en identitet annan än man eller kvinna eller ens att ha
ett namn som inte överensstämmer med det
biologiska könet. För transpersoner som
genomgår könsbyte krävs sterilisering och
skilsmässa.

2005> Insemination för
kvinnopar införs.
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Asynja, 32 > Finn, 29 > Petra, 36 > Stig-Åke, 54 > Magdalena, 30 > Rolando, 41

Petra;

Jag är mardrömsbiet; som transofil,
poly och intresserad av s/m befinner jag mig i en evig komma
ut-process. Jag är allt man inte ska vara och förväntas förneka
om man nu ändå ska vara det. Med min senaste flickvän fick jag
komma ut och träffar jag en kille sen måste jag förklara allt om
igen. Idag har jag någon form av kärleksrelation med tre personer.
Provokationen är min livsluft på ett sätt. Men den värld jag
rör mig i idag är tillåtande, folk blir sällan förvånade över mig,
jag chockar mest mig själv. Tänk förut då fanns bara bögar och
flator i hbt-världen. Idag får jag finnas. Det är klart det finns ett
patriarkat och ett homoförtryck, men hallå nu kan ju nästan alla
säga homo-, bi eller trans och det är bäst för dom. Gränserna är
på ett sätt hårdare mellan kategorierna inom hbt-världen idag.
Samtidigt är toleransen och kunskapen om hur sexualitet och könsidentitet hänger samman mycket större här än i resten av världen.

>hbt-världen
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för den som inte upplevt vad det innebär att
skilja sig på ett grundläggande sätt från sin
omgivning kan det vara svårt att sätta sig in i
vikten av hbt-kultur. Att inte finnas, att inte
kunna spegla sig själv och sina intressen och
känslor i den kultur man lever i kan vara
outhärdligt. Därför behövs en gemenskap
som stöttar och bejakar levnadssätt och
attityder som skiljer sig från majoritetens.
Den gemenskapen tar sig i uttryck i nätverk
och kompisgäng, särskilda barer, krogar och
kaféer för bögar och lesbiska, klubbar för
bisexuella, eller föreningar för transpersoner. Oftast betyder det inte att andra inte
är välkomna, bara att heterosexualiteten som
norm är upphävd just här. Andra gånger rör
det sig kanske om slutna sammanhang där
man får chans att mötas utan att en omvärld,
där man sällan känner sig hemma, tränger
sig på och hämmar.
Internet har och har haft stor betydelse
för att föra samman, förmedla och skildra
liv och vardag på andra sätt, långt utanför
storstädernas utbud. Det finns otaliga
specialföreningar som driver särskilda
frågor och skapar mötesplatser; för religiösa

grupper, unga med invandrarbakgrund, döva,
operaälskare, drag kings, homoseniorer…
Mångfalden av grupper görs möjlig
genom gemenskapen.
Pride är manifestationen som årligen
samlar hbt-världen. I västerländska storstäder samlar paraderna ofta hundratusentals deltagare och enorma åskådarmassor.
I länder där hbt-personer fortfarande
direkt förtrycks och motarbetas av myndigheterna blir Pride till en än mer viktig
politisk demonstration.
I Sverige har Stockholm haft liknande
manifestationer sedan 1970-talets Homosexuella Frigörelseveckan, med demonstrationer,
seminarier och kulturyttringar. Även orter
som Malmö och Göteborg har numera
större arrangemang. Manifestationen är ett
tillfälle att visa omvärlden att vi är många och
att räkna med. Men för många lika mycket
ett tillfälle att hitta gemenskap och känna
samhörighet. Inte minst är Pride forum för
gemensamma och skiljande frågor, för en
grupp förenad i ett förflutet av kamp och
lidande men idag så stor och rik på olikheter.

>social status
idag vet vi att de viktigaste skiljelinjerna
mellan människor inte beror på vilka vi har
sex med, älskar, eller vilket kön vi har. Det
är lika omöjligt att säga hur en homosexuell
människa är som som hur en heterosexuell
är. I högre grad är det vår inställning till
livet och våra värderingar som säger vilka vi
är och som avgör våra livsstilar. Kanske har
bögparet i småstaden mer gemensamt i livet
med sina heterosexuella radhusgrannfamiljer än med de bögar som lever
mitt i en storstad?
I takt med att grupper och individer
erövrar rättigheter och social status avtrubbas känslan av gemenskap och identifikation
med andras utanförskap och grupper splittras. Där skiljelinjen en gång gick mellan
att vara öppen med sin läggning eller inte,
handlar det idag många gånger om i vilken
mån avvikandet hänger ihop med andra
utanförskap. Att ha en kropp som passerar,
en utbildning och ett självförtroende som
gör det lättare att leva i en medelklasskultur,
är att ha privilegier utöver den stora
majoriteten.
Hur gärna vi än vill förkasta heteronormen och samhällets stereotypa värderingar
reproduceras de förstås i hbt-världen. Den
som en gång varit utsatt vill ibland ogärna
associeras med det som faller utanför
ramarna. Vår sexualitet och våra drömmar

om att räknas är lika formade av samhällets
värderingar som alla andras.
Många gånger är kampen mot sociala
orättvisor, mot främlingsfientlighet, sexism,
ålders- och kroppsfascism viktigare för
hbt-personers villkor på det stora hela än
kampen mot diskriminering i enskilda fall.
I takt med samhällets förändrade syn på kön
och sexualitet är det viktigt för hbt-rörelsen
att hitta nya vägar och vässa sina instrument.

>kön gör skillnad
medan andra sexuella läggningar än heterosexualiteten möter allt större acceptans är
oviljan inför andra könsöverskridanden
fortsatt stark. Detta tar sig också uttryck i en
hbt-värld, där maskulina män och feminina
kvinnor får högre ställning än könsöverskridare som utmanar den heteronormativa
ordningen. Det kan vara maskulina kvinnor
eller feminina män. Dessa hierarkier är
många gånger osynliggjorda i hbt-världen
på samma sätt som i övriga samhället.
I kvinnorörelsen har bisexuella och
lesbiska kvinnor alltid spelat en framträdande roll. Men när det kommit till uppnådda rättigheter har man många gånger
glömt dem som lever bortom heteronorm
och kollapsande kärnfamiljsideal. Transpersoners upplevelser betraktas ofta som ett
hot och lesbiska kvinnors rätt till insemination har betraktats som problematisk att
associeras med.
I en värld där den heterosexuella tvåköns-
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Are;

Jag och en straight killkompis
tatuerade oss samtidigt. Alla säger att »du kommer
inte ha den när du är 70«. Men jag kommer alltid
vara feminist och tatueringen väcker reaktioner,
öppnar för diskussioner.
Jag fann en ingång i feminismen genom att
se olika förtryck. I bögvärlden ser man det tydligt;
hur fjollighet ses ner på och hetero-look hyllas,
man rangordnar aktiv över passiv. Jag har levat
på andra platser och upplevt vad det innebär
att inte ha samma rättigheter som bög,
till exempel, och hur kvinnor drabbas
av våld. Jag fattade varför syrran är
rädd att gå ut på kvällen, precis
som vänner som är fjolliga eller
butchiga i sina uttryck.
Man har mycket gratis som
bög och man. Men det finns
sammanhang där jag inte
är normen.

problematiken inte föreligger är intresset
för kvinnors rättigheter bland män många
gånger ännu mindre än i samhället i övrigt.
I hbt-rörelsen har kvinnors och transpersoners särskilda intressen hamnat i
skymundan för rättigheter som kommer
homosexuella som samlad grupp till del.
Medan de stora politiska partierna redan
under nittiotalet lade fram feministiska
manifest dröjde det till 2004 innan rfsl
officiellt antog en feministisk handlingsplan.
hbt-rörelsens viktigaste uppgift är att
arbeta för förändring av samhälleliga
maktstrukturer och att samtidigt ägna sig
åt normkritik och lyfta fram komplexiteten
i människors liv. Det kräver lyhördhet för
människors olikheter och att fler människor
deltar aktivt i en hbt-rörelse.

hur identiteter samverkar i påverkandet av
samhällsnormen. Samtidigt gäller det att vi
inte reproducerar normer och föreställningar om etnicitet.
Migrationsrörelserna har de senaste
decennierna bidragit till en bredare etnisk
mångfald som även präglar hbt-samhället.
Variationen har berikat samhället men också
tydliggjort den rasism och etnocentrism som
finns. Med »svenskhet« och heterosexualitet som samhällsnorm kan »invandrarskap« leda till ett dubbelt utanförskap för
många hbt-personer. För en rättighetsrörelse med så stark erfarenhet av identitetsproblematik måste kraven på att eliminera
hinder för att alla hbt-personer ska få ta del
av hbt-samhället och de framsteg som
rörelsen åstadkommer vara så mycket större
än i samhället i övrigt.

>etnicitet

>funktionshinder

den kulturella identiteten definieras på
skilda sätt. Ibland syftar man på människors
nationalitet eller födelseland. Andra gånger
räknar man upplevelsen av kulturell grupptillhörighet, identifikationen med ett sätt
att leva och förhålla sig till världen som delas
av andra.
Värderingar kring kön och sexualitet
måste förstås i förhållande till flera samtidiga »kollektiva« normer som reglerar vad
som är önskvärt och accepterat. I arbetet för
förändring i synen på kön och sexualitet är
det därför av central betydelse att förstå hur

den skam som hindrar hbt-personer från
att komma ut är samma skam som hindrar
människor med till exempel osynliga funktionshinder från att vara öppna om sina
handikapp. Det är inte länge sedan homosexuella betraktades som psykiskt sjuka.
Medan hbt-rörelsen exempelvis vunnit
framgång i adoptionsfrågan betraktas funktionshindrade alltjämt som mindre lämpliga
föräldrar. Otillgänglig information och
utestängande byggnader är en realitet oavsett
om man lever upp till den heterosexuella
normen eller ej. För hbt-personer med
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funktionshinder leder det dubbla utanförskapet till dubbel utsatthet.
Många funktionshindrade är beroende av
särskild hjälp från samhället i sitt vardagliga
liv. Men detta gör inte att funktionshindrade ska betraktas som »offer« eller som
människor som fungerar på »annorlunda«
sätt när det kommer till andra saker.
Omvärldens intresse för funktionshindrades
möjligheter till och behov av sex och kärleksliv är ofta obefintligt och fördomsfullt.
Att vara funktionshindrad hbt-person
innebär inte bara att många gånger betraktas
som mindre »lyckad« och »attraktiv«, utan
också att vara beroende av och utelämnad till
anhörigas och vårdpersonals attityder.
I hbt-samhället finns omedvetenhet
och rädsla för avvikande kroppar på samma
sätt som i resten av samhället. Det finns
ingen »naturlighet« i att ha en viss sorts
kropp, utöver vad samhällsnormen säger.
Kampen för funktionshindrades rättigheter
är därför viktig i en hbt-rörelse.
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>generationsskillnader
precis som samhället i stort är hbt-världen
i hög grad präglad av ungdomskultur.
Men där finns också mönster som skiljer.
Generationsskillnader är inte lika påtagliga
i en värld där kravet på traditionellt familjebildande och barnafödande inte existerar.
Där heterosexuella kvinnor ofta betraktas
som »uttjänta«, är äldre lesbiska och
bisexuella kvinnor i en hbt-värld ofta mer
bekräftade och sedda som aktiva och
attraktiva. Bland bögar hyllas i högre grad
den unge mannen medan respekten för
åldrandet generellt är lägre.
Samtidigt uppstår klyftor mellan
människor som präglats av skilda samhällsvärderingar. De senaste tio årens förändringar har möjliggjort ett liv för dagens
hbt-ungdomar som en generation tidigare
inte kunnat föreställa sig. De unga bygger
vidare på tidigare generationers arbete och
kan ställa nya krav, bortom det kompromissande som tidigare generationer tvingats
till.
Trots den här utvecklingen visar dystra
siffror att självmordsfrekvensen är långt
högre bland just hbt-ungdomar, utelämnade till en vuxenvärld som inte förmått ta
in eller förmedla en ny människosyn.

Finn;

Det spelar ingen roll hur smart
man är, eller att man är privilegierad vit medelklassman
som jag – är man blind står man inte direkt högt i kurs.
Idag har jag tio års erfarenhet av HBT-världen och vi har
fått partnerskap och adoptionsmöjligheter. Bin och transpersoner har fått en helt annan plats. Men hierarkierna är
fortfarande så väldigt kopplade till sexualitet. I den heterosexuella begärshierarkin sker det finaste sexet i äktenskapsbädden och sen är det en fallande skala. I HBT-världen
upplever jag ofta samma rangordning. Överskridanden
misstänkliggörs; när en svensk och en invandrare blir ihop
så ses det av en del som någon typ av fetischering. Många
tycker bara allt blir jobbigt när man försöker förena frågor
kring sexualitet med andra annorlundaskap. Folk suckar
bara och säger att vi måste fokusera på en fråga i taget.

Märta;

Förr var det
ju så hemligt, ja brottsligt rent utav. Man var
»sån«, »hörde till familjen« eller »avdelningen«.
Jag var snygg som Greta Garbo på den tiden och fick
snygga partier. Men så fort man skulle i säng så var
det som en mur mellan mig och mannen. Men hem och
barn var det som gällde så jag gifte mig och han var
snygg och kunde spela luta. Tack och lov träffade han
en annan. Jag hade varit olyckligt kär en hundrafemtio
gånger när jag äntligen blev ihop med en kvinna.
Nästan alla kvinnor jag träffat delar min bakgrund,
man hade inte så många möjligheter. Ingen misstänkte
nåt; man trodde det var en anatomisk omöjlighet för
kvinnor att ha sex med varandra. Nu är det väl knappast
nån som tycker det här är konstigt, mer än några kristdemokrater möjligtvis. Jag har däremot aldrig varit rädd
för att jag känt så här. Jag är inte rädd för något.

>hbt-ungdomar
barn har rätt till respekt för sin person.
På motsvarande sätt har barn i takt med
stigande mognad rätt till respekt för sin
sexualitet och sexuella läggning.
Vi lever i ett samhälle där nästan allt
fortfarande utgår från att bli en vuxen och
normal »riktig« man eller kvinna är lika
med att vara heterosexuell. Den som är
minderårig är helt beroende av sitt sociala
sammanhang för stöd och accepterande.
Vuxenvärldens brist på förberedelse inför
att våra barn kan växa upp som ickeheterosexuella är det största hotet mot hbtpersoner.
Skolan är en unik och utsatt plats. För
den som gör avsteg från normen under de
år när den sexuella och könsliga identiteten
formas blir den strömlinjeformade skolvardagen lätt outhärdlig.
Den som inte vill eller förmår foga sig
i systemet trakasseras till anpassning. Bög
eller fjolla kallas han som inte har de intressen, utseende eller umgänge som förväntas.
Han blir ett hot mot »manligheten« och
måste tryckas ner för att inte underminera
killarnas makt. Flata eller hora kallas hon
som envisas med att bestämma över sin
egen kropp och inte underkastar sig andras
viljor och förväntningar. Det är ett hot
mot idén om »kvinnligheten« som något

passivt och underlägset och stör ordningen.
Vuxenvärlden har sällan kunskap om
hur unga verkligen mår. Enligt olika undersökningar är det runt sju gånger högre risk
att hbt-ungdomar försöker ta sitt liv
jämfört med heterosexuella ungdomar i
motsvarande ålder.
Både lärare och föräldrar tar ogärna
upp ämnen som sex och relationer. Det är
obekvämt och tvingar oss att granska våra
egna värderingar. Läroböcker såväl som
undervisningen skiftar i kvalitet när det
kommer till frågor om kön och sexualitet.
På en del skolor lever man upp till grundläggande krav att sträva efter att varje elev
ska ta avstånd från förtryck. På andra fortsätter negativa föreställningar att spridas,
genom okunskap eller mer eller mindre
omedveten oförståelse. Det bidrar till
ytterligare fördomar kring frågor om
sexualitet och kön och ökar pressen som
ickeheterosexuella ungdomar utsätts för.

>äldre
hbt-personer
de som var unga under 40- och 50-talen
minns när samkönade relationer var
förbjudna och kunde straffas med fängelse.
Även sedan lagen avskaffades 1944 fortsatte
attityderna under många år framöver att
vara mycket negativa. Att avvika sexuellt eller
i könsuttryck fortsatte att betraktas som
något sjukligt och något man inte talade om.
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Kvinnor som levde ihop kunde betraktas
som väninnor av en oseende omgivning
hela livet. Män som träffade andra män fick
vara ytterst försiktiga. Den som överskred
könsgränserna kom ofta att helt stötas ut ur
samhällsgemenskapen. Det är ett faktum att
situationen för hbt-seniorer inte ändrats
särskilt mycket på den här punkten, hur
mycket vi än vill tänka att våra fördomar
minskat i samhället.
Äldre personer har ofta varit tvungna
att anpassa sig till en heterovärld, på premisser väldigt olika de vi lever på idag, och
har därmed ofta andra värderingar än yngre
hbt-personer. På grund av sina erfarenheter talar många äldre hbt-personer
ogärna om sin läggning med utomstående
och hamnar därmed utan möjlighet att ställa
krav på vård och omsorg.
Liksom alla åldrande ställs hbt-seniorer
inför sjukdom, minskad inkomst, förlust av
familj och vänner och ökad isolering på
grund av åldersdiskrimineringen i
samhället. Sexualitet och kärlek förknippas
fortfarande nästan uteslutande med
ungdom och skönhet, och vi har ofta svårt
att föreställa oss att äldre har en levande
sexualitet och samma rika känsloliv. Män
som blir till åren förvandlas plötsligt till
»fula gubbar« och äldre kvinnor förväntas
vara asexuella.
Vår skräck för att tangera den sexuella
dimensionen i människors liv tar sig särskilt
kraftiga uttryck när det gäller hbt-seniorer i
vårdsituation. Medan heterosexuell kärlek
genom sin »naturlighet« inte självklart
framkallar sexuella associationer hos

omvärlden, signalerar samkönad kärlek för
många enbart sex och den känslomässiga
aspekten och behoven skyms eller glöms
bort. Att vara utelämnad till ovilliga
anhöriga och okunnig vårdpersonals idéer
om vilken kärlek och partner som räknas och
vilka aktiviteter som är relevanta i en äldre
människas liv är idag en realitet för många
äldre hbt-människor.
Projekt pågår idag för att skapa kategoriboenden för äldre hbt-personer, liksom
för ökade krav på äldreomsorgen att se till
mer komplexa behov och egenskaper hos
vårdtagare.

>att komma ut
att »komma ut« innebär att erkänna för
sig själv och omvärlden att man inte är
heterosexuell eller identifierar sig som det
samhället förväntat sig. En del gör det tidigt,
av bara farten, medan andra gör det senare
i livet. En hel del lever ett helt liv utan att
någon ifrågasätter att man är något annat än
heterosexuell eller en »vanlig« man eller
kvinna, för att det anses så självklart.
I garderoben säger man ofta om den som inte
är öppen inför omvärlden.
Det är särskilt svårt att berätta att man
känner annorlunda när det inte förväntas,
när det är något omvärlden inte tänkt på.
Numera är det ofta betydligt lättare än
tidigare. Fler upptäcker nu redan i unga
tonåren saker om sig själva som många ur
tidigare generationer konfronterades med

först i tjugoårsåldern, eller långt senare i
livet. När något benämns och berättas om så
finns det också, det är en del av verkligheten
och något att identifiera sig med.
En del betraktar eller presenterar sig själva
som »bisexuella« som ett steg innan man
accepterar sig själv som homosexuell. Man
känner att det är lättare att inte ta hela steget
ut och stänga dörren till heterosexualiteten,
inför sig själv eller en oroad omgivning.
Andra upplever krav från omgivningen att
komma ut som antingen homo eller hetero,
att »bestämma sig« en gång för alla,
som största pressen.
En del tycker att det här med att »komma
ut« är överreklamerat, att hbt-personer
envisas med att pracka på omgivningen sina
privatliv. En sådan inställning gör att hbtpersoner aldrig kan tala fritt om sin vardag,
referera till sin partner eller berätta om sitt
förflutna, på det sätt som andra tar för givet.
Oavsett hur man kommer ut kan det
fortfarande vara en svår och ganska jobbig
process. Men också en process som tvingar
en människa att tänka över sitt liv, sina
känslor och livsval. Något som många
upplever som en enorm styrka att ha gått
igenom. I ett samhälle där vi inte förutsätter
hur människor är, skulle inte komma utprocessen försvinna. Snarare skulle alla
behöva »komma ut«. Behöva berätta om sig
själva innan andra vet hur det står till, vem
man är, hur man resonerar och lever. Sånt
som vi anser vara helt självklart när det kommer till andra delar av livet.
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Bitte, 23 > Annika, 42 & Calle, 5 > Micael, 37 > Niklas, 27 > Jun, 24

Annika;

Generellt blir man
inte ifrågasatt som annorlunda familj om man är tydlig.
För egentligen handlar allt om vem som tar hand om,
som uppfostrar och faktiskt finns där, som ger kärlek.
Barn behöver stabilitet, kärlek och bekräftelse. Ett äkta
barnperspektiv är att se vad barnen behöver och inte vad
dom borde behöva. Kanske är många icke-heterosexuella
föräldrar bättre på att ge det eftersom vi inte begränsar
saker till biologin, det är i alla fall min erfarenhet.
Vår son har många runt sig som finns till hands när han
behöver. Barn mår bra av en större krets vuxna som de
känner sig trygga med. Det svenska heterosamhället är så
fokuserat på kärnfamilj, biologi och frånvarande pappor.
Istället för att se barnet och bekräfta de andra viktiga män
och kvinnor som faktiskt finns omkring de här barnen.

Calle;

Man kan bo på olika ställen
och ändå vara en familj. Fast nu bor båda mina mammor
på samma ställe och det är bra för det är nära till dagis.
En familj kan vara hundra stycken fast ofta är man
nog två eller tre eller fem. Det är nog jättebra med tre
mammor för om två jobbar och inte den tredje då kan man
stanna hemma och ha roligt. Jag tycker det roligaste att
leka med är tevespel. Man får fler kramar med fler
mammor. Jag får fem eller sex eller 40 kramar varje dag.
Jag ska bli storebror snart till en bebis som inte är
född än. Mamman heter Maria men hon är inte min.
Jag kanske ska skaffa ett barn sen. Jag kanske ska adoptera
då. Det finns personer som inte kan krama sina barn
och därför blir barnen adopterade. Dom kramar dom
nästan ingenting.

>familjen
de flesta hbt-personer lever »vanliga«
slags liv. Som singlar, med en fast partner,
en del med barn.
Många hbt-personer har upplevt avstånd
från sina biologiska familjer och istället
skapat andra starka band. Vänner, människor man delar något med och känner
lojalitet till har istället kommit att bli den
verkliga familjen.
Den som kommer ut som något annat än
det förväntade, redan brutit mot normerna
för hur vi bör leva, kan komma att ifrågasätta
också andra regler för hur vi ska leva ihop.
En av de kanske mest laddade är tvåsamheten. I ett samhälle grundat i kärnfamiljen,
på ömsesidigt beroende och strikt fördelade
uppgifter, har tvåsamheten varit omöjlig att
ifrågasätta. Vad händer då när samhället
förändras och vi får lov att byta roller och
ställer krav på att vara mer jämlika och
mångfacetterade?
Att bryta tvåsamhetsnormen kan vara ett
sätt att komma förbi många av de klassiska
fällorna. En del väljer idag att leva i
»öppna« relationer, där man tydligt skiljer

mellan kärlek och sex. Andra tycker att det är
lika okej att man har olika men lika viktiga
relationer till flera människor samtidigt.

oavsett hur samhället velat definiera den
»godkända« familjen är det ett faktum att
ickeheterosexuella och könsöverskridare
haft och uppfostrat barn i alla tider. De
biologiska funktionerna försvinner förstås
inte av att man tänder på någon annan än
den man förväntas reproducera sig med.
Det gör inte heller längtan efter barn.
Fortplantning är nu ingen magisk process
utan ofta – och i bästa fall – föremål för
överläggning och planering. Att få barn är
ingen mänsklig rättighet. Däremot ska ingen
fråntas rätten att prövas som förälder.
Idag växer barn upp i alla tänkbara
familjekonstellationer. En »god« familj är
den där de vuxna ingår frivilligt och på lika
villkor och där barnets behov står i centrum.
Det finns inget som säger att föräldrar blir
bättre av att de kommer i en viss könskonstellation. Heterosexuella föräldrar har
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»Himmelriket«, ur Ecce Homo av Elisabeth Ohlson 1998.
Fotoutställning där HBT-personer gestaltade bibliska scener
väckte starka reaktioner inom kyrkan och startade en viktig
samhällsdiskussion om rätten till religiösa upplevelser och
kyrkorummet.

att lära av dem som skaffar barn idag på
andra gemensamma grunder än sexuell
kärlek.
En ny syn på föräldraskap, där vi skiljer
mellan sex och reproduktion och sätter
kärlek och barnets trygghet i centrum, skulle
göra det lättare för fler att vara bra föräldrar, och ge fler barn en trygg uppväxt.

>religionen
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idén om heterosexualiteten som det enda
»normala« är djupt förankrad i de flesta
religioner. I Sverige är det särskilt kristendomen som färgar våra attityder. I både
gamla och nya testamentet förekommer
fördömanden av sexuella handlingar mellan

personer av samma kön. Fast å andra sidan
fördöms också annat som idag är självklart
accepterat i vår kultur. Idag anser många
kristna att kyrkan måste följa med sin tid
och att bibeltexterna ska läsas i sina
historiska och kulturella sammanhang.
Att den djupare innebörden framkommer
när man tolkar de religiösa texterna utifrån
vår verklighet. Precis som man gjort i
diskussionen kring kvinnliga präster.
Samtidigt är de som motsätter sig homosexuella präster eller att kyrkan ska välsigna
samkönade relationer ännu så pass många
att motståndet gör sig gällande. Likadant
är det inom muslimska och judiska grupper
i Sverige. Men det finns också många öppna
hbt-personer verksamma som präster i
Sverige och som tillsammans med den
kristna hbt-rörelsen verkar för diskussion
och fortsatta förändringar.
För samhället är det viktigt att skilja
mellan moderna demokratiska värderingar
och de religiösa normer som vi av tradition
bär med oss. rfsl tar inte ställning eller
uttalar sig i religiösa frågor. Däremot motsätter man sig förminskande eller kränkande
behandling av grupper från kyrkans och
andra religiösa gruppers sida. Det grundlagsenliga förbudet mot att fördöma och
hetsa mot någon på grund av sexuell
läggning gäller lika självklart i alla delar av
samhället.

>sex & samhället
Sexualitet är en integrerad del av varje människas
personlighet. Det gäller såväl kvinna och man som barn.
Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara
mänsklig, som inte kan särskiljas från andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag,
det handlar inte om huruvida vi kan ha orgasm eller inte
och är heller inte lika med summan av våra erotiska liv.
[…] Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som
driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet;
den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt
hur vi rör vid andra och själva tar emot beröring.
Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och
gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.
who:s definition av sexualitet, 1986
den som tror att sex är detsamma som det
traditionella samlaget vet väldigt lite om vad
folk i verkligheten faktiskt gör och tycker
om. Sex kan innebära skilda saker för olika
individer vid skilda tillfällen, under olika
perioder i livet och med olika människor.
Många tror att det finns sexuella praktiker
som är mer »riktiga« och vuxna än andra.

Det gör inte att behoven av att uppleva vissa
saker försvinner. Det kan vara ett sätt att
uppleva närhet och värme, att leva ut
frustrationer, kanalisera starka känslor och
rädslor, att »väcka« kroppen och hjärnan ur
känslan av stumhet, ensamhet eller
slentrian. Sex omfattar allt detta och ingen
anledning att ha det är viktigare eller mindre
värd. Det enda kravet är att vi ömsesidigt
kommunicerar våra förväntningar när vi har
sex med andra människor än oss själva.
Heterosex är något vi alla växer upp med och
måste förhålla oss till långt före puberteten.
Men för den som känner sig attraherad av
personer av samma kön finns det inte
mycket som berättar hur det »går till«.
Det kan skapa känslan av att sådant sex »inte
finns« eller räknas. Samtidigt kan fråvaron
av förutbestämda mönster och pekpinnar
vara befriande och ge större utrymme.
Det finns få studier som visar hur kvinnor
har sex med kvinnor och hur män har sex
med män. Men det är knappast något
mystiskt för det. Många kvinnor kysser,
smeker, gnider sig mot varandra och stimu-
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lerar varandras kön med händer, mun och
tunga. En del använder dildo eller andra
sexleksaker; somliga gillar att bli påsatta,
andra också/eller att bli påsatt av någon
annan. Eller så stimulerar man sig själv och
varandra på andra sätt.
Män som har sex med män kan kyssa,
smeka och krama varandra, stimulera
varandras kön med händerna och munnen.
Många har anala samlag och gillar att bli
påsatta och/eller att sätta på någon annan.
Ungefär en fjärdedel av män som har sex
med män föredrar att inte ha anala samlag
och har sex på många andra sätt.
Den egna sexualiteten kan ta sig i olika
uttryck. Vara aktiv eller passiv, dominant
eller underordnad, oavsett sexuell läggning
och oavsett kön. Hur vi beter oss i det
sexuella mötet är inte bundet av om vi är
kvinnor eller män, även om samhällets
stereotyper försöker intala oss det.
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>hiv & andra
könssjukdomar

kvinnor smittats vid sex med andra kvinnor.
Det beror på att kvinnors sextekniker vid sex
med andra kvinnor innebär liten risk för
överföring av smitta.
Könssjukdomarna ökar i Skandinavien,
bland människor av alla sexuella läggningar.
Detta beror på att många struntar i att tänka
på säkrare sex. En förklaring kan vara att
unga som inte upplevt de första aidsårens
skräck inte inser faran eller struntar i
riskerna. De effektiva bromsmediciner som
finns idag och som gör att många som bär
på hiv kan leva bra liv, har lett till att sjukdomen blivit mindre synlig.
De flesta könssjukdomar går att bota
enkelt om de behandlas i tid. Den som har
en sexuellt överförbar sjukdom löper större
risk att bli smittad med hiv, eller om man
har hiv att smitta andra. Hiv kan inte botas
med de behandlingar som finns idag.
I Sverige har hiv inte blivit en epidemi
som på andra ställen i världen. Vid årsskiftet
år 2004 hade drygt 6000 personer
diagnostiserats med hiv, varav cirka 2400
var män som smittats vid sex med andra
män. I Sverige rapporteras cirka 70 fall
varje år där män smittats genom sex med
andra män.

det finns många myter om hiv. Många
tror fortfarande att det är en sjukdom som
endast drabbar eller sprids av bögar. Hiv
smittar genom sperma och blod. Oskyddade
anala samlag med många sexuella kontakter
ledde till att hiv fick fäste bland just homooch bisexuella män innan sjukdomen var
känd och man visste hur man kunde skydda
sig. Det finns mycket få fall av hiv där

det svenska samhället har intagit en mycket
strikt position i hiv-frågan, där man fråntar
den icke smittade allt ansvar och lägger hela
ansvaret för att smitta inte ska spridas på den
hiv-positive, den smittade. Den här inställningen fördöms som inhuman av andra
länder och har också visat sig ineffektiv.

Micael;

Jag har ingen
lust egentligen att prata om min personliga situation.
Men samtidigt verkar det vara enda sättet att nå fram till
folk, dom verkar inte ha en tanke på att det faktiskt kan
hända dom. Jag hade precis samma inställning innan jag
blev smittad för fyra år sedan. Min pojkvän hade haft
oskyddad sex med andra. Jag lärde mig att man inte kan
lita på andras agerande utan måste ta ansvar för sitt eget.
Att berätta att man är hiv-positiv är som att komma
ut igen. Samma avståndstaganden från människor man
möter. Hiv går aldrig att backa tillbaka, det är ett hårt
och konkret faktum och det är väl det som skrämmer.
Kunskapen om hiv och aids finns hos många, men
kanske ligger det i människans natur att inte ta det till sig
förrän det blir personligt.

Facundo;

För
nynazisterna som slog ner mig i Pridetåget 2003
blev det jackpot eftersom jag är både blatte och bög.
Idag känner jag att det är ännu viktigare än någonsin
att gå i paraden under Pride. Det finns så många
bögar, flator och transpersoner som inte vågar gå.
Ut med er på gatorna, visa upp er! Det är livsviktigt
att vara öppen med den man är för att inte låta
religiösa eller fascistiska grupper diktera våra liv.
Och råkar man ut för skit ska man aldrig vara rädd
att anmäla det. Samhället finns till för oss.
När jag var yngre så såg jag mig som svensk ända
tills nån sa att jag var blatte. Numera säger jag det om
mig själv. Det är viktigt att ta tillbaka orden dom
försöker använda mot oss. Därför är jag rakad, går i
skinnskallekängor och bär torshammaren till exempel.
Jag är inget offer.

Fördomarna har skapat föreställningen att
hiv-smittade skulle vara likgiltiga inför
andras hälsa, och att bögars sexdrift skulle
vara ansvarslös och destruktiv. Genom att
hiv-positiva stämplas som »freaks« vågar
många inte erkänna sin sjukdom och en del
undviker att testa sig eftersom man inte
orkar leva med att veta. Efter mer än tjugo år
med hiv borde vi lägga ansvaret för att skydda
oss från och undvika spridande av hiv på alla.
Föreställningen att vi »vet« vem som bär på
smitta och vem som är frisk gör oss mer
utsatta. Om alla tog sitt ansvar skulle ingen
behöva smittas.
rfsl som grundar all sin verksamhet i
människors erfarenheter och kunskaper vet
att ett effektivt preventivt arbete måste bygga
på ett positivt och verklighetsanpassat
budskap. Att sexualiteten måste bejakas i råd
som är möjliga att följa utan moraliserande
och att hiv-positiva och deras erfarenheter
inkluderas i arbetet.

>våld &
diskriminering
hatbrott blir man utsatt för av någon som
känner avsky. För hur man ser ut, vad man
representerar. Både vålds- och diskrimineringsbrott drabbar hbt-personer oftare
än andra människor. Medan vi kämpar mot
diskriminering i samhället kan vi konstatera
att det sker en kraftig ökning av våldsbrotten.
Mellan 2002 och 2003 ökade antalet brott

med homofobisk karaktär med 38 procent
enligt Säpo. 1999 uppgav 25 procent av
hbt-personerna i en undersökning att de
utsatts för hatbrott, i form av allt ifrån
kränkande tillmälen till grov misshandel.
År 2004 hade siffran ökat till 50 procent.
I en demokrati måste ibland minoriteter
ha ett särskilt skydd gentemot majoriteten.
I svensk lagstiftning finns lagar där samhället
särskilt markerar att en straffskärpning ska
gälla när en människa begår ett hatbrott.
Brottsbalken innefattar till exempel lagar
om ärekränkning, hets mot folkgrupp och
olaga diskriminering. Den här lagstiftningen
omfattar idag bara sexuell läggning och inte
könsidentitet vilket gör att transpersoner
endast indirekt är inkluderade. Mer fakta
om lagstitning finns på Homoombudsmannens hemsida; www.homo.se.
Våld från någon närstående, från kvinnor
som slår kvinnor och män som slår män,
är lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor.
Men det syns inte, precis som relationerna ofta
är dolda för eller osynliggjorda av omvärlden.

våra arbetsplatser är, precis som skolorna,
särskilt utsatta platser för människor som
inte passar in i eller lever upp till det
förväntade. Sedan 1999 finns en särskild
myndighet, HomO, som har den särskilda
uppgiften att motverka diskriminering
på grund av sexuell läggning i arbetslivet.
Transpersoner som diskrimineras faller
under myndigheten JämO, som arbetar
med diskrimineringsfall kopplat till kön.
Inom det här området krävs utbildning,
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information och samhällsinsatser för att
höja medvetenheten kring hur normativt
tänkande påverkar arbetsplatser och osynliggör människors olikheter på ett destruktivt
sätt. Två projekt har särskilt tittat på hur
diskriminering mot hbt-personer ser ut
inom barn- och äldreomsorg samt inom
kyrkan, polisen och försvarsmakten.
Homo- och bisexuella i omsorgen och Normgivande
mångfald var delar av eu-programmet Equal
och syftade till att informera och undersöka
hur diskriminering inom just dessa yrkeskategorier kan motarbetas. Arbetet att
informera och utbilda inom arbetslivet har
därefter fortsatt, bland annat inom
samarbetet Fritt Fram.

>hbt i världen
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hbt-personers situation ser väldigt olika
ut runt om i världen. I västvärlden finns ett
mer eller mindre väl utbyggt lagligt skydd
mot diskriminering av hbt-personer.
I många afrikanska länder förekommer
däremot aktiv förföljelse av hbt-personer
och flera statschefer har officiellt deklarerat
att homosexualitet är »oafrikanskt«.
Många länder i Asien har en negativ syn på
hbt-personer, delvis som ett arv från
kolonialtiden. I Latinamerika och på flera
håll i Europa är förtrycket ännu påtagligt
även om flera länder idag visar tendenser att
öppna upp sin lagstiftning och erkänna
hbt-personers rättigheter.
På många håll i världen är vägen fram till

de mest grundläggande rättigheter lång.
Sexuella handlingar mellan personer av
samma kön och könsöverskridande
beteende är förbjudet i drygt 70 av världens
länder, med verkställanden av kroppsbestraffning och i ett antal länder med
döden.
Religionen och dess inverkan på statsskick
och samhälle är fortfarande en väsentlig
faktor för hur progressivt eller bakåtsträvande ett land är när det kommer till
hbt-frågor. Olika länder har dock skilda
förhållningssätt till sexualitet och könsidentitet.
I Iran, där samkönat sex kan leda till
piskstraff eller döden, betraktas transsexualism som en biologisk obalans och det högsta
prästerskapet kan ge tillåtelse till kirurgiskt
könsbyte. Men villkoret är att patienten
anpassar sig till ett heterosexuellt liv och alla
övriga former av könsöverskridanden är
förbjudna. Situationen är liknande i flera
andra länder.
I Latinamerika och Asien är man på
många ställen mycket mer accepterande av
könsbyten och operationstekniken är en
integrerad och ständigt utvecklad del inom
läkarvetenskapen. Samtidigt är sexuella
handlingar mellan personer av samma kön
förbjudna eller till och med straffbara i flera
av dessa länder.
I delar av världen börjar en mer progressiv
rörelse för mänskliga rättigheter inkludera
också hbt-frågor i sitt arbete och runt om
i världen driver hbt-organisationer på i
kampen för att synliggöra kränkningar av
demokratiska rättigheter. Kraven på inter-

Susanne;

Jag är
ju egentligen ointresserad av vilken läggning mina gäster
har. Men jag vill att här ska vara en viss stämning och
att man ska känna en viss attityd.
När dom försökte bränna ner kaféet och sprejade
hakkors och slagord kändes det först som att någon försökte
ta stället ifrån mig. Men sen kände jag att själva platsen
bara är något materiellt. Det andra, det vi gör där och
pratar om, det kan ingen ta ifrån oss. Runt omkring fanns
människor som tog ställning och slöt upp. Som själva
upplevt vad det innebär att vara i riskzonen och som
kan relatera. Människor kan känna solidaritet över alla
möjliga gränser i såna här lägen. Man önskar att det var
så oftare i vanliga fall. Det är svårt att hitta en gemensam
plats för människor där man inte definierar annorlundaskapet gentemot andras.

Stig-Åke;

Jag har
jobbat i drygt 30 år med HBT-frågor och de senaste tio
åren mer direkt med internationella frågor. På 70-talet
fanns inga diskrimineringslagar. Fokus låg på att lansera
RFSL som organisation och påbörja det sexualpolitiska
arbetet. Idag är många länder där vi var på 50-talet.
Vi som har kommit längre har ett ansvar för att hjälpa
till. Det är stort att få vara med om den utveckling
som skett i till exempel Moldavien under de senaste
tre–fyra åren. När deras organisationer växer fram
och de gör sig hörda i samhället, när strafflagstiftningen
förändras och man accepterar mänskliga rättigheter.
Jag ser mycket positivt på gång i Östeuropa, en del
länder i Asien och i Sydamerika. Jag är betydligt mer
pessimistisk angående de områden där religionen är
väldigt stark, framförallt i Mellanöstern.

nationella avtal som sätter press på länder
som kriminaliserar eller diskriminerar
hbt-personer ökar långsamt, även om
fundamentalistiska muslimska stater och
Vatikanen aktivt motarbetar alla framsteg.
Det kommer dröja åtskilliga år innan
människor världen över åtnjuter de
grundläggande rättigheterna att få älska,
leva med den man älskar och leva som den
man är.

>asyl
svenska myndigheter har hittills visat ringa
förståelse för den press många hbtpersoner upplevt. Den risk många löper i
ursprungslandet som avvikande har av
myndigheter endast i undantagsfall uppfattats som tillräcklig grund för att få uppehållstillstånd eller stöd. Det här speglar en
kvarlevande ovilja att betrakta sexualiteten
som något nödvändigt och visar att man
fortfarande betraktar basala känslor och
känslouttryck som något man borde kunna
»lägga band på«. Att förorda sexuell
avhållsamhet och förnekande av kärlek för
hbt-personer borde vara lika otänkbart som
att uppmana heterosexuella att avstå från
familjeliv och sex.
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